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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

 

Άρθρο 1 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνει η φύλαξη είναι: 

 

1.1. Εργατική νομοθεσία. 

1.2. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 με την 

οποία θα αποδεχθεί ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό ασφαλείας, τις ισχύουσες οδηγίες τις οποίες θα εκδίδει η 

Εταιρεία σχετικά με την άσκηση της ασφάλειας της Εταιρείας. 

Κάθε τι πρόσθετο θα οφείλει ο Ανάδοχος να το εισηγείται στη ΔΟΑΕΣΜ/ΤΑΕ 

και εφόσον παίρνει γραπτή έγκριση να το υλοποιεί. 

1.3. Τα τεύχη και οι διατάξεις της Σύμβασης 

1.4. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπάγονται οι εργαζόμενοι.   

1.5. Ο Νόμος 2518/1997 (Α΄-164), όπως ισχύει. 

 

 

Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

2.1 Μέσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή η καταβολή των νομίμων 

αποδοχών , οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες 

των προβλεπομένων από την οικεία Σ.Σ.Ε, η τήρηση του νομίμου ωραρίου, 

η ασφαλιστική κάλυψη, οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 

κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παραπάνω όρου θα 

καταγγέλλεται η σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρεία. 

    

2.2     Προμήθεια υλικών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του με τον απαραίτητο  

εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας τους όπως παρακάτω: 

α) Στολή με τα διακριτικά του Αναδόχου. 

β) Φορητό Π/Δ  

γ) Σφυρίχτρα 

δ)       Αλεξίσφαιρο γιλέκο 

ε)       Φακό  

  

2.3 Προσωπικό φύλαξης 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να βρίσκεται σε άρτια φυσική 

και διανοητική κατάσταση και να διαθέτει τουλάχιστον 24μηνη εμπειρία στο 

αντικείμενο. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να στείλει στον 

ΤΑΕ/ΔΟΑΕΣΜ, κατάσταση με το απασχολούμενο προσωπικό ανά 

κτήριο/Αποθήκη. 

Για κάθε κτήριο/Αποθήκη, θα οριστεί από τον Ανάδοχο ένας συγκεκριμένος 

φύλακας, ο οποίος δεν θα αντικαθίσταται, παρά μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και μετά από έγγραφη ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(ΔΟΑΕΣΜ/ΤΑΕ), στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι αντικατάστασης και 

τα στοιχεία του φύλακα που θα αντικαταστήσει τον μόνιμο στο εν λόγω 

κτήριο/Αποθήκη. 
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Άρθρο 3 

Ευθύνες του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, 

όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του 

Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και 

παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με την Παροχή 

Υπηρεσιών. 

 

2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση  της Σύμβασης 

πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα τα  

προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η 

σωστή φύλαξη των εγκαταστάσεων. 

 

3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον 

Ανάδοχο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του 

που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος, χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό 

του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δε μπορεί να το 

ξαναχρησιμοποιήσει  στην εκτέλεση της Σύμβασης χωρίς προηγούμενη 

γραπτή έγκριση της Εταιρείας. 

 

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό, για το δικό του 

προσωπικό. 

 

5. Ρητά συμφωνείται και από κοινού ότι η σχέση του Αναδόχου με την 

Εταιρεία διέπεται αποκλειστικά και μόνο από την παρούσα Σύμβαση και  η 

ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των 

Συμβατικών του υποχρεώσεων – υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

παραπάνω. 

Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί για την 

εκτέλεση  της παρούσας σύμβασης, που αναλαμβάνει με την παρούσα, δεν 

θα θεωρούνται προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με οποιαδήποτε έννοια, ο δε 

χρόνος εκτέλεσης του έργου, σε καμιά περίπτωση δε λογίζεται ως χρόνος 

υπηρεσίας και ασφάλισης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., και είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος ο Ανάδοχος για τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που  

απασχολεί. 

 

6 .  Επομένως σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης το προσωπικό που θ΄ 

απασχολείται στην εκτέλεση της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας, θα 

συνδέεται με εργασιακή σχέση μόνο με τον Ανάδοχο στον οποίο θα παρέχει 

τις υπηρεσίες του και για οποιοδήποτε και οιασδήποτε έκτασης ατύχημα που 

ενδεχομένως του συμβεί κατά την εκτέλεση της εργασίας του, η ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. καμιά ευθύνη δε θα φέρει αλλά θα βαρύνεται αποκλειστικά και μόνο ο 

Ανάδοχος. 

 

7.   Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 

προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το 

προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης.  
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8. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως 

τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το 

προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 

αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης 

του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των 

όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ιδίως:  

(α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω 

Τραπεζών και να υποβάλλει, όποτε του ζητηθεί, στο αρμόδιο για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε., τα σχετικά παραστατικά πληρωμής και 

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των 

όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 

του ζητηθεί, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται 

στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της,  , πίνακες 

προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της 

Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του 

ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποχρεώσεις,  για 

το προσωπικό που ο ίδιος (θα) απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, 

όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και 

εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων 

του. 

 

9.    Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, 

καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης 

προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο 

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ, προκειμένου να 

ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 

10.   Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, 

είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της 

Σύμβασης και καθ’ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και 

κτιρίων της Εταιρείας ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) σύμφωνα 

με το νόμο 2518/1997, όπως ισχύει με τα διακριτικά της εταιρείας του 

Εργολάβου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση 

κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το 

ονοματεπώνυμό και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο 

εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και 

εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Προκειμένου 

να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του 

Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο 

αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 

όργανο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον 

συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή 

άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, από το οποίο να αποδεικνύεται 

η σχέση εργασίας του προσωπικού με τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το 

προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες 

εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Υπεργολάβου θα απασχολείται 

στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις  εγκαταστάσεις 
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και τα κτήρια της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την 

προαναφερόμενη κάρτα.  

 

11. Πέραν των αναφερομένων στο  τεύχος των Γενικών Όρων, με την έναρξη 

των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στον Εντεταλμένο 

εκπρόσωπο της Εταιρείας κατάσταση όλου του προσωπικού του, που θα 

απασχολήσει για να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και  στην 

οποία θα αναγράφονται ο αριθμός της Σύμβασης, η περιγραφή των 

εργασιών, το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου και σε στήλες τα εξής στοιχεία   

σύμφωνα με το νόμο 2518/1997, όπως ισχύει: 

α. Αύξων αριθμός 

β. Ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός του εργαζόμενου 

γ. Ειδικότητα 

δ. Αριθμός Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 

ε. Αριθμός βιβλιαρίου ΙΚΑ 

Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των 

εργαζομένων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα 

ως άνω στοιχεία. 

Αντίγραφο της κατάστασης αυτής θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 Η απασχόληση  του προσωπικού του Αναδόχου, μπορεί να απαιτήσει  

υπερωριακή, νυχτερινή εργασία ή εργασία σε εορτές και αργίες. Σε  όλες τις  

ως άνω περιπτώσεις, όταν προκύπτουν  από τις ανάγκες της παροχής 

Υπηρεσίας, θα  εφαρμόζονται απαρέγκλιτα για το υπόψη προσωπικό,  οι 

διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και των άλλων σχετικών Νόμων.  

Η προαναφερόμενη κατάσταση θα πρέπει να ταυτίζεται με τις καθημερινά 

υποβαλλόμενες, σύμφωνα με την παρ. 11 του παρόντος άρθρου, 

καταστάσεις  απασχόλησης του προσωπικού  του  Αναδόχου που αφορούν 

την  ίδια  χρονική περίοδο. 

 

12. Σε κάθε πιστοποίηση,  πριν την πληρωμή του Αναδόχου, θα πρέπει να 

προσκομίζεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι έχουν 

καταβληθεί στους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα του προηγούμενου της 

πιστοποίησης μήνα (ή διαστήματος) και  ότι δεν  υπάρχει καμία άλλη αξίωση 

για οποιαδήποτε χρηματική καταβολή, που απορρέει από εργασία του 

προσωπικού που αφορά στην υπόψη  Παροχή Υπηρεσίας. 

 

13. Ο Ανάδοχος είναι αρμόδιος να διαλέξει όλο το προσωπικό που απαιτείται  για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από την Σύμβαση  

και να ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο για την παρακολούθηση του προσωπικού 

κατά την εκτέλεση των εργασιών και την εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης. 

 

14.   Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την καταβολή 

των εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (φορείς) για το 

προσωπικό που απασχολεί στις υπόψη εργασίες, καθώς και για την πιστή 

τήρηση και εφαρμογή  των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί 

ασφάλειας του προσωπικού. 

 

15. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με το αστικό και ποινικό δίκαιο για 

όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του που τυχόν θα συμβούν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών ή εξαιτίας αυτού, είτε στο προσωπικό του, είτε στο 

προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε τρίτους, καθώς και τυχόν ζημιές ή βλάβες 

που ενδεχομένως προξενηθούν σ’ αυτούς. 
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16. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου 

ή/και των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, η 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για 

το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που 

προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το 

δικαίωμα να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις 

μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον 

Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

λόγω διαπίστωσης  παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού.  

 

 

                                                    Άρθρο 4 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος  της Παροχής Υπηρεσιών, θα ασκούνται από την 

Εταιρεία, κατά πρώτον από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και κατά δεύτερον από την 

Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

Προϊσταμένη Υπηρεσία: ορίζεται η Διεύθυνση Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας 

& Στεγαστικής Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ), Διαμαντοπούλου 10, 117 43,  Αθήνα. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία :   ορίζεται ο Τομέας Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΤΑΕ) 

της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας, 

Διαμαντοπούλου 10, ισόγειο, 117 43,  Αθήνα.  

Σε κάθε διαφωνία μεταξύ των παραπάνω η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από 

την Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 5 

Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά 

 

Για την πληρωμή του Αναδόχου αφού εκτελέσει το μηνιαίο έργο του απαιτείται: 

 

1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο 

με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.  

 

2. Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

3. Φορολογική Ενημερότητα.  

 

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα.  

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου  του Αναδόχου με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 

Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και 

τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  

 

6. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου ή και 

του Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

 

7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω 

Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων που εργάζονται  στην υπόψη 

σύμβαση  από τον  Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.  

 

8. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 
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αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα 

της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

9. Προσκόμιση, από τον Ανάδοχο, για όλο το προσωπικό που θα διαθέσει για τη 

διοίκηση και υλοποίηση του Έργου και το οποίο έχει δηλώσει στην προσφορά 

του, των απαραίτητων εντύπων, για κάθε ένα απασχολούμενο στο έργο, από το 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα:  

• Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης, 

• Ε4 Συμπληρωματικό Πρόσληψης,  

• Ε4 Ετήσια κατάσταση προσωπικού. 

 

Η πληρωμή για τις πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες προς τον Ανάδοχο θα γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, την τελευταία ημέρα του επομένου μηνός, 

από την ημερομηνία υποβολής στην Εταιρεία όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών 

τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. 

Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και 

οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 

αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

 

Άρθρο 6 

Ημερολόγιο 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο του Έργου. Το 

Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, σε 

βιβλίο με αριθμημένα φύλλα. Στο τέλος της ημέρας θα υπογράφεται από τον 

φύλακα και από τον προϊστάμενο της Μονάδας και θα παραμένει στην Υπηρεσία. 

 

 

Άρθρο 7 

Υποκατάσταση – Εκχώρηση 

 

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 5 του τεύχους των Γενικών Όρων, ισχύουν 

και τα ακόλουθα: 

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το εαυτό του, μερικώς ή ολικώς στην 

εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την 

οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. 

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την 

Εταιρεία, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον  Ανάδοχο σε οποιοδήποτε 

τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής 

που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση 

με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Με την 

έγκρισή της, η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της 

εκχώρησης. 

 

                                                   Άρθρο  8 

Παράβαση Σύμβασης – Καταγγελία 

 
1. Εάν ο εργολάβος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες 

της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων ως εξ ίσου ουσιωδών, η 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα καταγγέλλει τη σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή της προς 

τον  Ανάδοχο.  
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      Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η 

αναφερόμενη στο άρθρο 10 του τεύχους  «Σχέδιο Συμφωνητικού» εγγύηση 

καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο Εργολάβος υποχρεούται να αποκαταστήσει 

κάθε ζημιά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  

 

2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 3 του 

παρόντος τεύχους των Ειδικών Όρων της Σύμβασης (υποχρεώσεις για τη 

διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά 

λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 9 

Μεταβολές στις υπηρεσίες 

 

1.   Ο τρόπος φύλαξης κάποιου φυλακτικού σημείου μπορεί να τροποποιηθεί κατά 

την εκτίμηση και τις ανάγκες της Εταιρείας. 

2.   Το ωράριο φύλαξης μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτίμηση και τις ανάγκες 

της Εταιρείας και ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αλλαγή αυτή. 

3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον γίνει μετεγκατάσταση των φυλακτικών 

σημείων (εντός Αττικής), να καλύψει με προσωπικό τα νέα φυλακτικά σημεία 

και δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί, την υποχρέωση αυτή.  

4.  Όλες οι μεταβολές θα αποτιμώνται με βάση τις τιμές που αναφέρονται στη 

Σύμβαση. 


