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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε.  
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

                                                                 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ∆ΠΑ/9171004/17 
ΣΥΜΒΑΣΗ : ∆ΠΑ/9171004/17 

ΕΡΓΟ : «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ 20/0,4KV ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΠΑ» 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Στην Αθήνα σήµερα την................... του έτους............... µεταξύ των 
συµβαλλοµένων: 
 
α) του πρώτου των συµβαλλοµένων µε την επωνυµία ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ), που εδρεύει στην 
Αθήνα, µε ΑΦΜ 094532827, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, όπως εν 
προκειµένω νόµιµα εκπροσωπείται από τον/τους 
κ.............................................., ενεργούντα/ες στο παρόν δυνάµει και κατ΄ 
εκτέλεση της υπ΄ αριθµόν........................... απόφασης του ………………………., 
καλούµενου εφεξής Εταιρεία ή ∆Ε∆∆ΗΕ και 
 

β) του δεύτερου των συµβαλλοµένων……………………...................................... που έχει 
έδρα………………….........................., µε ΑΦΜ ………………………………. και 
εκπροσωπείται νόµιµα, σε αυτήν την περίπτωση από τον 
…………………………................................., εφεξής αποκαλούµενος Ανάδοχος, 
 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καµία 
επιφύλαξη τα ακόλουθα: 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη της Σύµβασης 

 
1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογεγραµµένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 
 

� Συµφωνητικό  
� ∆ιακήρυξη 
� Τιµολόγιο Προσφοράς  
� Προµέτρηση – Προϋπολογισµός Προσφοράς 
� Ειδικοί Όροι  
� Τεχνικές Προδιαγραφές  
� Σχέδια  
� Τεχνική Έκθεση 
� Γενικοί Όροι  
� Ασφαλίσεις 
� Υποδείγµατα  
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2. H σειρά, µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο, 
καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορές στο κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

 
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήµατα κ.λπ., που περιλαµβάνονται 

στα παραπάνω υποβαλλόµενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του 
Αναδόχου και δε δεσµεύουν την Εταιρεία, αλλά θα έχουν ισχύ µόνο στο βαθµό και 
στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία, σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης. 

 
4. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί 

τη µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για το υπ’ όψη Έργο και ότι όλα τα 
έγγραφα, που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, 
καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, 
που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δε συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση αυτή 
θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νοµικού 
αποτελέσµατος, ότι δε θα δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δε θα ληφθούν 
υπ’ όψη για την ερµηνεία των όρων της Σύµβασης αυτής. 

 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 
Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της 
Σύµβασης, ακόµη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη 
Σύµβαση. 

 
5. Επίσης συµφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύµβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και 

ότι κάθε µελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύµβασης θα γίνεται 
µόνο εγγράφως (Συµπληρώµατα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). 

 
 
 

Άρθρο 2 
Αντικείµενο της Σύµβασης 

 
1. Με τη Σύµβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονοµική και ασφαλή 
εκτέλεση του Έργου «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ 20/0,4KV ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΠΑ»,   όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το 
Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία, που προορίζεται και σε πλήρη 
συµµόρφωση προς τους όρους της Σύµβασης. 

 
2. Στην έννοια του υπ’ όψη Έργου περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 

ακόλουθα:  
 
2.1.  Οι οικοδοµικές εργασίες που θα εκτελεσθούν έχουν σχέση µε την εσωτερική  

διαµόρφωση, συµπλήρωση, τροποποίηση, στεγανοποίηση, είσοδο και έξοδο 
µηχανηµάτων, βελτίωση αερισµού, αντπληµµυρική προστασία ,απολύµανση χώρου 
Υ/Σ, επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κλπ όπως περιγράφονται και στην 
παράγραφο 2.4. 
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2.2.  Οι Υποσταθµοί βρίσκονται κυρίως µέσα σε κτίρια και ελάχιστοι σε υπαίθριους 
χώρους ή κάτω από πλατείες στην περιοχή αρµοδιότητας των Περιοχών : 
Καλλιθέας, Πειραιά, Ελευσίνας, Φιλ.-Κηφισιάς , Περιστερίου,  Αθήνας, Μεσογείων, 
των οποίων τα όρια φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο 3-40233.  Για τους 
Υποσταθµούς που βρίσκονται σε οδική απόσταση µεγαλύτερη των 25 χιλιοµέτρων 
από την Πλατεία Οµόνοιας, οι τιµές του τιµολογίου θα προσαυξάνονται κατά 0,5% 
για κάθε χιλιόµετρο επί πλέον των 25. Σε περίπτωση νήσων οι τιµές του τιµολογίου 
θα προσαυξάνονται κατά 5% ανεξαρτήτως  χιλιοµετρικής αποστάσεως. 

 
2.3. Οι οικοδοµικές εργασίες που θα εκτελεστούν σε λοιπές εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ 

αφορούν αποκατάσταση φθορών λόγω χρήσεως (χρωµατισµοί, υδραυλικά, 
φωτιστικά) σε µισθωµένα κτίρια ή αποθήκες ως και απαραίτητες οικοδοµικές και 
Η/Μ εργασίες που απαιτούνται σε υπό µίσθωση κτίρια. 

 
2.4.  Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν σε γενικές γραµµές είναι οι παρακάτω: 
 

- Εκσκαφές  
- Ξυλότυποι 
- Σιδηροπλισµοί 
- Σκυροδέµατα 
- Καθαιρέσεις σαθρών επιχρισµάτων 
- Αντλήσεις νερών  
- Στεγανοποιήσεις χώρων – Μονώσεις  
- Επιχρίσµατα 
- Μεταφορά και διάστρωση σκύρων  
- Χρωµατισµοί 
- ∆απεδοστρώσεις γενικά – Βιοµηχανικά δάπεδα 
- Σιδηρουργικές εργασίες  
- Ανοίγµατα και κλεισίµατα καταπακτών  
- Επισκευή εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  
- Αντικατάσταση επικίνδυνων κλιµάκων µε νέες εντός των Υ/Σ  
- Βελτιώσεις αερισµού σε Υ/Σ  
- Απολύµανση χώρου Υ/Σ 
- Τάπωµα οπών καλωδίων 
- Σιδηροσχάρες οροφής  
- Αντιπληµµυρικές προστασίες σε Υ/Σ  
- ∆ιάφορες εργασίες συντήρησης σε Υ/Σ  
- Ύδρευση κτιρίων  
- Αποχέτευση κτιρίων  
- Φωτισµός κτιρίων 
- ∆οµηµένη καλωδίωση  
- Κλιµατισµός (ψύξη, θέρµανση) 
- Πυρόσβεση – πυρανίχνευση 
- Εξαερισµός 
 

Όλα τα παραπάνω ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.  
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Άρθρο 3 
Συµβατικό Τίµηµα 

 
1. Το Συµβατικό Τίµηµα (Συµβατικός Προϋπολογισµός) του κυρίως Έργου, όπως το 

Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συµφωνητικού, ανέρχεται σε  
  ………………………………………………………………………ΕΥΡΩ (……………………………………………€) 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  
 

Άρθρο 4 
∆ικαιώµατα Προαίρεσης 

  
1. ∆ικαίωµα Προαίρεσης κατά χρόνο : ∆εν προβλέπεται µονοµερές δικαίωµα του 
∆Ε∆∆ΗΕ για παράταση της διάρκειας ισχύος της Σύµβασης. 

 
2. ∆ικαίωµα Προαίρεσης καθ’ ύλη : ∆εν προβλέπεται µονοµερές δικαίωµα του 
∆Ε∆∆ΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειµένου µε όµοιες ή σχετικές εργασίες της 
Σύµβασης.  

 
 

Άρθρο 5 
Τρόπος Πληρωµής 

 
Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 43 «Τρόπος 
πληρωµής – ∆ικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα 
γίνονται  ως εξής : 

1. Η Εταιρεία δε χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο  
 

2. Οι πληρωµές των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος και των αντίστοιχων 
αναθεωρήσεων, θα γίνονται µε µηνιαίες πιστοποιήσεις. 

 
3. Σε κάθε πληρωµή λογαριασµών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο 

διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παραγρ. 4 του Άρθρου 27 των Γενικών Όρων. 

 
 
 

Άρθρο 6 
Προθεσµίες Πέρατος - Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου 

 
1. Προθεσµίες πέρατος Έργου 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσµίες που καθορίζονται 
πιο κάτω. Όλες οι προθεσµίες µετριούνται από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της 
Σύµβασης. 
 
2. Συνολική Προθεσµία 
Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης είναι διάρκειας τριακοσίων εξήντα πέντε (365) 
ηµερών. Αρχίζει από …………………………………………  και λήγει την ………………………………….  
Η εξάντληση του Συµβατικού Τιµήµατος ακόµα και πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία 
λήξης, οδηγεί σε λήξη της Σύµβασης. 
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3. Ενδεικτικές Τµηµατικές προθεσµίες 
3.1  Για εργασίες διάνοιξης και επαναφοράς καταπακτής Υ/Σ ∆ιανοµής (πλήρης 
περάτωση εργασιών), λόγω βλαβών ή επαύξησης ισχύος των Υ/Σ, το χρονικό διάστηµα 
ολοκλήρωσης θα είναι τρεις (3) ηµέρες. 
 
3.2  Για εργασίες πλήρους διαµόρφωσης και πλήρους αλλαγής τάσεως Υ/Σ ∆ιανοµής 
(Α1 + Α2 στάδια), το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης θα είναι τριάντα (30) ηµέρες. 
 
 
4. Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου 
4.1 Ο Ανάδοχος, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, θα υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα 

κατασκευής του Έργου για το οποίο θα ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 24 του 
τεύχους των Ειδικών Όρων.  

4.2 Το εγκεκριµένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραµµα µαζί µε τα παραπάνω στοιχεία 
αποτελούν το Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου. 

 
 
 

Άρθρο 7 
Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Πλέον των αναφεροµένων στο Άρθρο 53 των Γενικών Όρων  

Οι Ποινικές Ρήτρες που µπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις 
επόµενες παραγράφους. 

 
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 
2.1 Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης κάθε τµηµατικής προθεσµίας πέρατος, 

που ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα : 

- Για την τµηµατική προθεσµία της παραγρ. 3.1. ίση µε το 0,003 του συνολικού 
Συµβατικού Τιµήµατος.  

- Για την τµηµατική προθεσµία της παραγρ. 3.2. ίση µε το 0,003 του συνολικού 
Συµβατικού Τιµήµατος. 

2.2 Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας πέρατος, που 
ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει 
την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ίση µε το 0,003 του συνολικού 
Συµβατικού Τιµήµατος. 
 

3. Λοιπές ποινικές ρήτρες 
Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο και στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
αναλυτικά στο Άρθρο 21 παραγ. 2 & 3 των Ειδικών Όρων της Σύµβασης.  
 
4. Όλες οι πιο πάνω Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις, ολικές διακοπές λειτουργίας, 

λειτουργία µε προσωρινά µειωµένη απόδοση και µη επίτευξη εγγυηµένων µεγεθών, 
σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβούν το 15% του Συµβατικού Τιµήµατος, 
προσαυξηµένου µε το τίµηµα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
Συµπληρωµάτων της Σύµβασης και µε τις αναθεωρήσεις. 
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Άρθρο 8 

Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 
 
1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήµερα, την 

Εγγυητική Επιστολή αριθµός ..................... που εξέδωσε......................... για το 
ποσό των ..........Ευρώ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συµβατικού 
Τιµήµατος χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας. 

 
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης περιορίζονται κατά ποσοστό 50% µε την 

έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και το τελευταίο µέρος των 
εγγυήσεων αποδίδεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.5 του 
Άρθρου 27 των Γενικών Όρων. 

 
 

Άρθρο 9 
Αναθεώρηση Τιµών  

 
 
1. Οι συµβατικές τιµές υπόκεινται σε αναθεώρηση.  
2. Ως χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο µήνας υποβολής των 

προσφορών.  
3. Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται πάντα µε βάση τον χρόνο εκτέλεσής 

τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 29 των 
Γενικών Όρων και  θα υπολογίζεται µε βάση τις συµβατικές προθεσµίες, όπως αυτές 
προβλέπονται στο Άρθρο 6 του παρόντος Συµφωνητικού ή όπως έχουν παραταθεί 
από την Εταιρεία. 

 
4. Η αναθεώρηση, στην οποία υπόκεινται οι τιµές µονάδος και οι κατ΄ αποκοπήν τιµές 

του Τιµολογίου, καθώς και οι τιµές µονάδας νέων εργασιών, θα υπολογίζεται κάθε 
µήνα, µε βάση τον τύπο : 









+=

Ao

A
PoP 90,010,0             

Όπου:  Ρ = Η αναθεωρηµένη τιµή 
 

 Ρο = Η αντίστοιχη συµβατική τιµή 
 

 Αο = ∆είκτης, η τιµή του οποίου είναι ίση µε την τιµή που είχε 
κατά τον χρόνο εκκίνησης το άρθρο εγκεκριµένης 
ανάλυσης τιµών των ∆ηµοσίων Έργων, το οποίο έχει 
οριστεί για το σχετικό κονδύλιο του Τιµολογίου ή για την 
"τιµή µονάδας νέας Εργασίας. 
 

 Α = ∆είκτης, η τιµή του οποίου είναι ίση µε την τιµή που έχει, 
κατά τον µήνα, για τον οποίο υπολογίζεται η 
αναθεώρηση, το ίδιο άρθρο (όπως προσδιορίστηκε στον 
∆είκτη Αο). 
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5. Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο υποβολής των πιστοποιήσεων αναθεώρησης, δεν 
έχουν δηµοσιευτεί όλοι οι αναγκαίοι δείκτες για τον υπολογισµό του οριστικού 
συντελεστή αναθεώρησης, τότε οι αντίστοιχες εργασίες θα αναθεωρούνται 
προσωρινά µε τον τελευταίο γνωστό οριστικό συντελεστή αναθεώρησης, που έχει 
εκδοθεί. 
Στη συνέχεια, όταν εκδοθούν όλοι οι αναγκαίοι δείκτες, θα υπολογισθεί ο οριστικός 
συντελεστής αναθεώρησης. 

 
6. ∆εν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δε θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της 

αναθεώρησης : 
  

α. Όλες οι καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις για κάλυψη δαπανών ηµεραργιών 
µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρησης, εφόσον 
κατά τον καθορισµό της αποζηµίωσης λήφθηκαν υπ΄ όψη οι τιµές ηµεροµισθίων, 
υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων, που ίσχυαν την περίοδο που έλαβαν χώρα 
οι αντίστοιχες ηµεραργίες, καθώς και όλες οι καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις, µε 
βάση αποφάσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών, λόγω οφειλοµένων στον Ανάδοχο 
τόκων ή προµηθειών εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
β. Η αξία των υλικών, που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, για 

ενσωµάτωση στο Έργο ή για ανάλωσή τους κατά την εκτέλεση των εργασιών, 
καθώς και η αξία των υλικών που ο ∆Ε∆∆ΗΕ κατέβαλε στον Ανάδοχο το κόστος 
τους, µε βάση τα τιµολόγια αγοράς αυτών. 

 
 
 

Άρθρο 10 
Ρήτρα Ακεραιότητας 

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
Σύµβασης δεν ενήργησε αθέµιτα παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει 
να µην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύµβασης αλλά και 
µετά τη λήξη της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της 
Σύµβασης, παράβαση του όρου αυτού εκ µέρους του Αναδόχου, αυτός δύναται να 
κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
 
 
 

Άρθρο 11 
Επίλυση διαφορών.  

 
 

Αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα Σύµβαση συµφωνούνται τα 
∆ικαστήρια των Αθηνών. 
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Άρθρο 12   

Εγγυήσεις  αναφορικά µε επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 
 
 
1. Ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του επικαλέστηκε τη διάθεση από τρίτο οικονοµικό 

φορέα προς αυτόν, των εξής: 
 
1.1. Προσωπικό µε συγκεκριµένους τίτλους σπουδών, επαγγελµατικά προσόντα ή 

εµπειρία και ειδικότερα των ………………, προκειµένου να εκτελεστούν οι εξής 
εργασίες: 
…………………………………………………………………….. 
Κατόπιν τούτου οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν υποχρεωτικά από το 
παραπάνω αναφερόµενο προσωπικό ή σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασής 
του, από προσωπικό αντιστοίχων προσόντων της έγκρισης του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
1.2. Πόρους που συνίστανται στην ενίσχυση της οικονοµικής και χρηµατοοικονο-µικής 

του επάρκειας από την εταιρεία ……………….. . 
Κατόπιν τούτου η παραπάνω αναφερόµενη εταιρεία είναι από κοινού υπεύθυνη µε 
τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Συµβάσεως και συνήψε Κοινοπραξία µε τον 
Ανάδοχο, το Συµφωνητικό της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του.   

 
2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο 
Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση µε το 
Έργο, ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 53 
και 55 των Γενικών Όρων. 

 
 

Άρθρο 13 
Υπεργολάβοι  

 
Ισχύουν τα αναφερόµενα του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων και τα αναφερόµενα 
του Άρθρου 8 των Ειδικών Όρων. 

 
 

 Άρθρο 14  
Ευθύνη Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων  

 
 
1. Συµφωνείται ρητά ότι όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι 

της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά 
για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η 
Κοινοπραξία µε την παρούσα Σύµβαση. 

 
2. Συµφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται µε κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 

διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική 
συµµετοχή στην Κοινοπραξία όλων των µελών αυτής, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο 
έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας. 
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3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρεία σήµερα, το Κοινοπρακτικό µε αριθµό 
επικύρωσης ………………… (∆.Ο.Υ. ……………….) σύµφωνα µε το οποίο, η Εργοληπτική 
Επιχείρηση ………………………………………….…… . συµµετέχει στην Κοινοπραξία µε 
ποσοστό …………………. ………………………τοις εκατό (……%) και η Εργοληπτική 
Επιχείρηση …………………………………………………………..…………  συµµετέχει στην 
Κοινοπραξία µε ποσοστό …………………. ……………………….τοις εκατό (……%).   

 
 

Άρθρο 15 
Ισχύς της Σύµβασης 

 
  
Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από ...........................................  
  
Η Παρούσα Σύµβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η 
Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.  
  
Η έναρξη των εργασιών θα γίνει απαραίτητα µετά τη θεώρηση της Σύµβασης από την 
αρµόδια ∆ΟΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν.820/78. 
 
Το Συµφωνητικό εκ µέρους του ∆Ε∆∆ΗΕ υπογράφεται από τον κ. ………………………………., 
…………………………………….., ενώ τα υπόλοιπα Τεύχη της Σύµβασης από τον κ. 
……………………………………………., …………………………………………. του/των οποίου/ων η 
υπογραφή είναι πλήρως δεσµευτική. 
                  
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  
  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 


