
 

1 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ/………./2017 

 
Αντικείμενο: «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ» 
 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την …-….-2017, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:  
Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή 
«ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενη ο «ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αμανατίδη  

Ιορδάνη  Διευθυντή Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης. 
Αφετέρου ο «…………………………………..» (εφεξής  καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που  

εδρεύει στ…, οδός ………………………… αριθμός …, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
…………………………………, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Άρθρο 1o   -   Αντικείμενο της Σύμβασης                     
Άρθρο 2o   -   Τεχνική Περιγραφή                           

Άρθρο 3o   -   Όγκος Εργασιών                             
Άρθρο 4o   -   Διάρκεια Σύμβασης / Προθεσμία εκτέλεσης                     

Άρθρο 5o   -   Αμοιβή                      
Άρθρο 6o   -   Τρόπος Πληρωμής                        
Άρθρο 7o   -   Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ  

Άρθρο 8o   -   Προσωπικό του Αναδόχου 
Άρθρο 9o   -   Ευθύνες του Αναδόχου                 

Άρθρο 10o -   Διασφάλιση τήρησης εργατικής Νομοθεσίας–Άλλες υποχρεώσεις του 
                     Αναδόχου-Εμπιστευτικότητα 
Άρθρο 11o  -  Ποινικές Ρήτρες                     

Άρθρο 12o  -  Υπεργολαβία - Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης              
Άρθρο 13o  -  Φορολογικές  υποχρεώσεις 

Άρθρο 14o  -  Εγγύηση καλής εκτέλεσης                   
Άρθρο 15o  -  Ασφαλίσεις 
Άρθρο 16o  -  Ειδικοί όροι                                     

Άρθρο 17o  -  Κρατήσεις 
Άρθρο 18o  -  Ανωτέρα βία  

Άρθρο 19o  -  Απαιτήσεις - Διαφωνίες                    
Άρθρο 20o  -  Καταγγελία της Σύμβασης                    
Άρθρο 21o  -  Ρήτρα Ακεραιότητας  

Άρθρο 22o  -  Τροποποίηση Σύμβασης 
Άρθρο 23o  -  Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτηµα Ι   ∆ιοικητικά Όρια Περιοχής 
Παράρτηµα ΙΙ  Υπ. ∆ήλωση Επιβλέποντα & Αναπληρωτή Μηχανικού 

Παράρτηµα ΙΙΙ Υπόδειγµα Ταυτότητας Υπαλλήλου Αναδόχου 
Παράρτηµα ΙV  Υπόδειγµα Ειδικού Σήµατος Οχήµατος 

Παράρτηµα V   Ασφαλίσεις 
Παράρτηµα VΙ  Σύμβαση Εμπιστευτικότητας  
Μηνιαία Απόδοση εγκεκριµένων εργασιών 

Πίνακας Πιστοποίησης Εργασιών 
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Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της Σύµβασης 
 

 

1. Με την παρούσα Σύµβαση  ο  ∆Ε∆∆ΗΕ,  µετά  την  υπ’  αριθ.  
ΔΠΜΘ/ΠΔΘ/3006552/2017 διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε 
µειοδότης, αναθέτει σ’ αυτόν και ο  Ανάδοχος  αναλαµβάνει  την  εκτέλεση  του  
«Έργου»  που  συνίσταται  στην  αποκοπή λόγω χρέους και στην επαναφορά 
παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, µε επέµβαση: 
  
 στο µικροαυτόµατο ή στις ασφάλειες µετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4, 
 στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7, 
 στο καλώδιο µετρητή – πίνακα καταναλωτή, 
 

 
1.1 Στην αποκοπή λόγω χρέους και στην επαναφορά παροχών ηλεκτρικής 
ενέργειας, με 

επέµβαση:  
  

 στο µικροαυτόµατο ή στις ασφάλειες µετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 
4,  
 στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7,  
 στο καλώδιο µετρητή – πίνακα καταναλωτή, 
 στό Ζυγοκιβώτιο (Ζ/Κ) ή maxigraph 
 στό επιτοίχιο Κ/Δ ή εναέριο Α/K  
 στο εναέριο δικτυο (στύλο) 
 στο υπόγειο δίκτυο (Link Box) 
 
 

1.2 Στην αποκοπή και στην επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας µε 
Αίτηση Τελικού ∆ιακανονισµού (ΑΙΤ∆), µε επέµβαση:  
  

 στο µικροαυτόµατο ή στις ασφάλειες µετρητή παροχών Ν 03, 05, 1, 2, 3 &  4,  
 στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7,  

 στό Ζυγοκιβώτιο (Ζ/Κ) ή maxigraph 

 στό επιτοίχιο Κ/Δ ή εναέριο Α/Κ  
 στο εναέριο δίκτυο (στύλο) 

 στο υπόγειο δικτυο (Link Box) 

 
1.3 Στη λήψη ένδειξης µετρητή και έλεγχο αυθαίρετης επανασύνδεσης σε 
παροχή µε διακοπή (παραβιασµένο).  
 

1.4 Στον έλεγχο στασιµότητας κανονικού-µειωµένου τιµολογίου.  

 
1.5 Στην αφαίρεση µετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους).  

 

1.6 Αντικατάσταση μετρητή ή δέκτη 
 

1.7 Τοποθέτηση μετρητή ή δέκτη 

  
1.8 Στη σφράγιση µετρητικής διάταξης. 
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2. Σε όλες τις εργασίες που το συνεργείο του Αναδόχου επεµβαίνει στην παροχή 
θα  πρέπει:  

 
 Nα συµπληρώνει το έντυπο της εντολής µε όλα τα στοιχεία (ένδειξη µετρητή 
ή µετρητών ενεργού και άεργου ισχύος, αριθµούς σφραγίδων που 
τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο µετρητή ή στην κυψέλη, στους ακροδέκτες και στο 
κέλυφος του µετρητή ή των µετρητών, αποτέλεσµα αποκοπής, ηµεροµηνία και 
ώρα εκτέλεσης, σηµείο αποκοπής, ονοµατεπώνυµο, υπογραφή τεχνίτη και τυχόν 
παρατηρήσεις), ή να καταχωρεί τα στοιχεία στο tablet. Τα παραπάνω αποτελούν 
και αποδεικτικό εκτέλεσης της εργασίας.  
 Να συµπληρώνει ενυπογράφως την καρτέλα του µετρητή ή της κυψέλης ή να 
τοποθετεί νέα καρτέλα εφόσον αυτή δεν υπάρχει.  
 Να ελέγχει τη γνησιότητα των σφραγίδων της παροχής. 

 

3. Οι αναφερόµενες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστηµένες εντός των 

∆ιοικητικών ορίων της Περιοχής  Δυτικής Θεσνίκης, η ακριβής θέση των οποίων 
αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

ανταποκρίνεται σε πιθανή αλλαγή των διοικητικών ορίων της Περιοχής κατά τη 

διάρκεια της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει   την   εκτέλεση   εργασιών   αφού   
προηγούµενα   πληροφορήθηκε   κάθε λεπτοµέρεια  αναφορικά  µε  τις  δυσκολίες  

και  τις  εν  γένει  συνθήκες  των  εν  λόγω εργασιών. 

 

4. Τίθεται  σαφώς  υπ’ όψη του Αναδόχου, ότι  θα  κληθεί  να  προβεί  σε     διακοπή της παροχής 
ρεύµατος  σε  εγκαταστάσεις (καταστήµατα,    οικίες  κλπ)  όπου   τα   στοιχεία  επί των οποίων 
θα εκτελεστεί η αποκοπή είναι εντός της εγκατάστασης και συνεπώς αναµένεται να 

υπάρξουν   αντιδράσεις  στην  διακοπή  ρεύµατος   από   τους  καταναλωτές. 
Ό Ανάδοχος ρητά δηλώνει  ότι  έλαβε  υπ’ όψη  του την παράµετρο αυτή κατά την 

προσφορά    του (καθυστερήσεις,   τυχόν  ανάγκη  χρήσης  αυξηµένου    προσωπικού  κλπ). 
Ρητά  συµφωνείται  ότι  η  συχνή  µη  εκτέλεση  τέτοιων  αποκοπών  είναι  λόγος 
καταγγελίας  της              Σύµβασης    εκ    µέρους  του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Όλα   τα   απαιτούµενα   υλικά   διατίθενται   από   το   ∆Ε∆∆ΗΕ.    Ειδικότερα,  θα 
διατεθούν από το ∆Ε∆∆ΗΕ µηχανήµατα  παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας  των 

οχηµάτων του Αναδόχου µέσω δορυφορικού συστήµατος (GPS), τα οποία είναι 
υποχρεωµένος  ο  Ανάδοχος  να  εγκαταστήσει  σε  όλα  τα  οχήµατα  που  θα 

χρησιµοποιήσει       για  την  εκτέλεση  του    έργου,             πριν  την      έναρξη  των           εργασιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  χρησιµοποιεί µε επιµέλεια  οτιδήποτε υλικό,  εργαλείο–
σκεύος, µηχάνηµα και γενικά κάθε είδος, το οποίο θα του διατεθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ 
για την  εκτέλεση  του  «Έργου»  καθώς  και  να  το  επιστρέφει  αυτούσιο  στην  
Επιχείρηση µετά τη λήξη της παρούσας Σύµβασης. 

 

5. Η οργάνωση του τρόπου επίδοσης των εντολών των παραπάνω εργασιών είναι 
ευθύνη της Προϊσταµένης Υπηρεσίας (Π.Υ.)  και η επίδοσή τους στον Ανάδοχο θα 
γίνεται στα γραφεία του  ∆Ε∆∆ΗΕ µετά από σχετική εντολή της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας (Ε.Υ.). Η εκτέλεση των εντολών θα πραγµατοποιείται :   
 

 σύµφωνα µε το Άρθρο 2 παρ. 1, παρ. 2 & παρ. 3 για τις αποκοπές και τις 
επαναφορές,  

 την επόµενη εργάσιµη ή την ίδια ηµέρα της επίδοσης της εντολής, για την εργασία 
"λήψη  ένδειξης µετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή µε 
διακοπή (παραβιασµένο)", εφόσον αυτό ορίζεται από την Ε.Υ.,  
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 εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα επίδοσης της εντολής για έλεγχο 
στασιµότητας κανονικού-µειωµένου τιµολογίου και αφαίρεση µετρητή (εκτός της 

περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους).  
 

 εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα επίδοσης της εντολής για 
σφράγιση µετρητικής διάταξης.  
  

Η επιστροφή των  εντολών εργασίας  θα γίνεται την επόµενη  εργάσιµη ηµέρα  από την  
ηµεροµηνία  εκτέλεσης, εκτός  από  τις εντολές των  αποκοπών λόγω  χρέους που  θα  

επιστρέφονται στην Ε.Υ. την ίδια ηµέρα ή θα καταχωρούνται άμεσα στο tablet. 
 
6. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει  δικά του τεχνικά και μεταφορικά μέσα για την εκτέλεση της 

Παροχής Υπηρεσιών. Επιπλέον, θα διαθέτει υποχρεωτικά: 
- φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablet) για όλα τα συνεργεία του, σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της Ε.Υ. 
- εταιρικά κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα μετάδοσης μηνυμάτων και εικόνων, τα 
οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τόσο στα συνεργεία του όσο και 

στην Ε.Υ., 
- ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές για όλα τα συνεργεία του (τουλάχιστον 4 Mega 

pixels), με δυνατότητα καταγραφής ημερομηνίας και ώρας της φωτογραφίας, 
- Συσκευές G.P.S. για  όλα τα  συνεργεία του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με τη χρήση 

του G.P.S. να προσδιορίζει τις συντεταγμένες των κιβωτίων των μετρητών, σε 
περιπτώσεις αγροτικών και εκτός σχεδίου παροχών ηλεκτρικού ρεύματος. 
- αμπερομετρική αρπάγη για τον έλεγχο της έντασης των καλωδίων φάσης και 

ουδετέρου της παροχής. 
 

7. Οι σχετικές Οδηγίες ∆ιανοµής:  
 Ο∆ Νο 6 (Εσωτερικές ηλεκτρ. εγκαταστάσεις, κεφ. 1 παρ, 2.6, κεφ. 3 παρ. 9),  
 Ο∆ Νο 15 (Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών πάνω ή κοντά σε 

εγκαταστάσεις ∆ιανοµής),  
 Ο∆ Νο 45 (Τυποποίηση µετρητικών ∆ιατάξεων),  

 Ο∆ Νο 59 (Εγκατάσταση και συνδεσµολογία µετρητών και µετρητικών διατάξεων 
ηλεκτρικής ενέργειας),  
 Ο∆ Νο 60 (Σφράγισις µετρητικών διατάξεων),  

 Ο∆ Νο 83 (Ρευµατοκλοπαί),  
 Ο∆ Νο 87 (Αποκοπές, ιδίως οι παράγρ. 8.7 έως 8.12, σελίδες 21,22,23),   

αποτελούν επίσηµες εκδόσεις της ∆ΕΗ και κυκλοφορούν ευρέως για χρήση από τους 
κατασκευαστές Έργων ∆ικτύων ∆ιανοµής, αποτελούν µεν αναπόσπαστα µέρη της 
Σύµβασης όπως ισχύουν και ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο υποβολής προσφορών, 

αλλά δεν υπεγράφησαν από τα συµβαλλόµενα µέρη, όπως έγινε για τα υπόλοιπα τεύχη 
της Σύµβασης. Ο  Ανάδοχος πάντως, δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση του περιεχοµένου 

τους. 
8. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στη Σύµβαση διαδικασίες 
και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να τις εκτελεί µε κάθε επιµέλεια. Ο Ανάδοχος θα καθαρίζει 

το χώρο εργασίας από τα αφαιρούµενα υλικά (π.χ. σφραγίδες, πλαστικά ή µεταλλικά 
καλύμματα, μετρητές κ.λ.π.), και θα τα επιστρέφει στην Ε.Υ. 
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Άρθρο 2Ο
 

Τεχνική Περιγραφή 

 
1. Αποκοπές 
 
Ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή (των αποκοπών λόγω 

χρέους) της Υπηρεσίας, μέσω της οποίας θα διαχειρίζεται τα Ημερήσια Δελτία Επίδοσης 
των εντολών εργασίας (αποκοπών λόγω χρέους) σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Υ. 
Τα Ημερήσια Δελτία Επίδοσης των εντολών εργασίας θα ενημερώνονται για το 

αποτέλεσμα της επίσκεψης στην παροχή επιτόπου, μέσω φορητών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (tablet), από το προσωπικό του Αναδόχου. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το πλήθος των Ημερήσιων Δελτίων Επίδοσης 
που θα διαχειριστεί ο Ανάδοχος, η εκτέλεση του συνολικού αριθμού των εντολών των 
αποκοπών λόγω χρέους, που θα εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, θα  

πραγματοποιείται αυθημερόν. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθεί η σχετική Ποινική 
Ρήτρα που προβλέπεται στο Άρθρο 11 της παρούσας Σύμβασης. 

Η εκτέλεση των εντολών επαναφορών λόγω χρέους θα γίνεται οπωσδήποτε αυθημερόν 
από τη στιγμή που οι σχετικές εντολές θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική εφαρμογή. 
Οι εντολές των αποκοπών λόγω χρέους θα εκτελούνται με τις παρακάτω προδιαγραφές:  

 
1.1 Ο χρόνος εκτέλεσης των αποκοπών θα είναι μεταξύ των ωρών 8:00 και 13:30 

εκτός αν άλλως ορίσει η Ε.Υ ή Π.Υ. 
 

1.2 Μετά την επίσκεψη στην κάθε παροχή προς αποκοπή, το συνεργείο είναι 
υποχρεωμένο να ενημερώνει άμεσα με το αποτέλεσμα αυτής, το Ημερήσιο Δελτίο 
Επίδοσης μέσω των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (tablet) που θα διαθέτει. 

 
1.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου, ιδίως, υπάρχουν συσκευές μηχανικής 

υποστήριξης ασθενών, ψυκτικοί θάλαμοι, κλίβανοι κλπ. («Εδικός Πελάτης») – και 
εφόσον τούτο είναι δυνατό - ο καταναλωτής ειδοποιείται από τον Ανάδοχο για την 
επικείμενη αποκοπή λόγω χρέους. Εν πάση περιπτώσει προ της αποκοπής ερωτάται η 

αρμόδια κατά τόπον Περιοχή για τον τρόπο που θα ενεργήσει ο Ανάδοχος στις 
περιπτώσεις αυτές. 

 
1.4 Οι εντολές αποκοπών παροχών λόγω χρέους που επιδίδονται στον Ανάδοχο 
θεωρούνται από το ΔΕΔΔΗΕ «κρίσιμης σημασίας» να εκτελεστούν και ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος οπωσδήποτε να επισκεφτεί τις εν λόγω παροχές σε 
ποσοστό 100%. 

 
Αποδεκτά αποτελέσματα της επίσκεψήςΑποδεκτά αποτελέσµατα της επίσκεψής του σε 

αυτές τις παροχές είναι τα εξής: 

 Η παροχή κόπηκε. 
 

 Ο πελάτης θα εξοφλήσει ή θα διακανονίσει το χρέος του αυθηµερόν. 
 
 Ο  πελάτης  επέδειξε  εξοφληµένο  τον  τελευταίο  λογαριασµό  ρεύµατος.  Στην 

περίπτωση  αυτή  θα  αναγράφεται  επί  του  εντύπου  της  εντολής  η  παρατήρηση 

«ΕΞΟΦΛΗΘΗ», η ηµεροµηνία εξοφλήσεως, ο αριθµός απόδειξης και ο αριθµός της 

ταµειακής µηχανής που φέρει η απόδειξη. 
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 Κλειστό.  ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κλειστού θα λαµβάνεται ψηφιακή 

φωτογραφία  µε  ηµεροµηνία    του    ακινήτου  ώστε  να  τεκµηριώνεται ιδιαίτερα  η  µη 

δυνατότητα  πρόσβασης  στην  παροχή. 
 

 Μικρότερη ένδειξη. Στην  περίπτωση  αυτή  θα  λαµβάνεται        ψηφιακή            φωτογραφία  του 
µετρητή     µε           ηµεροµηνία. 

 

 Συναίνεση της Ε.Υ. για µη αποκοπή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, τη στιγµή που 

επισκέπτεται την παροχή, επικοινωνεί τηλεφωνικά µε την Ε.Υ. και αναφέρει τους λόγους 

για του οποίους αδυνατεί να αποκόψει την παροχή. 
 
∆ιευκρινίζεται  ότι  οποιαδήποτε  άλλη  ενέργειά  του  ή  δήλωσή  του  δεν είναι αποδεκτή. 
 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός της πρώτης ("Η παροχή κόπηκε"), η προς εκτέλεση 

αποκοπή, αφού δηλωθεί το αποτέλεσµα και ερευνηθεί η ορθότητά του από την Ε.Υ., 
αντικαθίσταται από άλλη. 
 
1.6. Σε περιπτώσεις άρνησης του πελάτη να επιτρέψει την είσοδο ή την εργασία του 

συνεργείου  θα  διενεργείται  ΑΜΕΣΗ  τηλεφωνική  ειδοποίηση  της  Ε.Υ.   Οι λόγοι µη 

πραγµατοποίησης της αποκοπής για οποιαδήποτε αιτία θα αναγράφονται επί του εντύπου 
της     εντολής        αποκοπής. 
 
1.7. Σηµειώνεται ότι πριν την επίδοση των αποκοπών θα ελέγχονται κατά το δυνατόν 

από  την  Ε.Υ.     οι  αποκοπές  στις  οποίες  υπάρχει  αδυναµία  καταµέτρησης  (µόνιµα 

κλειστά) και δεν θα επιδίδονται. Κατόπιν αυτού το κλειστό θα πρέπει να τεκµηριώνεται 

πλήρως  αφού  προηγηθούν  τουλάχιστον  δύο  επισκέψεις.  Επισηµαίνεται ότι η ψευδής 

δήλωση αποτελέσµατος έχει σαν συνέπεια εκτός της ποινικής ρήτρας, την µηαποδοχή 

του    συνεργείου   ή/    και      την  έκπτωση  του  Αναδόχου. 
 
1.8.  Ο Ανάδοχος, κατόπιν έγγραφης σχετικής υπόδειξης της Ε.Υ., αναγραµµένης επί 

του  εντύπου  της  εντολής  αποκοπής,  είναι  υποχρεωµένος  να  εκτελέσει  την  αποκοπή 

της παροχής ρεύµατος: 

 
 είτε κατεβάζοντας το µικροαυτόµατο ή αφαιρώντας τα φυσίγγια του µετρητή ή της  

κυψέλης της παροχής, 

 είτε αποσυνδέοντας το καλώδιο µεταξύ µετρητή και πίνακα του πελάτη, 
 είτε με διακοπή από Ζυγοκιβώτιο (Ζ/Κ) ή maxigraph  

 είτε με διακοπή από επιτοίχιο Κ/Δ ή εναέριο Α/Κ  
 είτε με διακοπή από εναέριο δίκτυο ( στύλο) 

 ειτε με διακοπή από υπόγειο δίκτυο (Link Box) 
       

 

1.9. Το συνεργείο του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ε.Υ., εκτελεί τις 

ακόλουθες ενέργειες για την αποκοπή της παροχής ρεύµατος: 

 
1.9.1. Σε   περίπτωση   αποκοπής   παροχής   µε   επέµβαση   στο   µικροαυτόµατο   ή   στις 

ασφάλειες µετρητή ή κυψέλης παροχών, αποσφραγίζει το κιβώτιο του µετρητή ή της 

κυψέλης ή των ασφαλειών της µετρήσεως και κατεβάζει τον µικροαυτόµατο ή αφαιρεί 

τα φυσίγγια. Στη συνέχεια σφραγίζει το κιβώτιο τοποθετώντας νέα σφραγίδα. Σε 

διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται µη εκτελεσθείσα. 
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1.9.2. Σε περίπτωση αποκοπής παροχής µε αποσύνδεση του καλωδίου µεταξύ µετρητή 

και πίνακα του πελάτη, ο Ανάδοχος αποσφραγίζει το κιβώτιο του µετρητή, αποσυνδέει 

το καλώδιο εξόδου µεταξύ µετρητή και πίνακα του πελάτη, εκτός από το καλώδιο του 

ουδετέρου.  Στη  συνέχεια  επικαλύπτει  τα  γυµνά  άκρα  του  καλωδίου  της  παροχής  µε 

µονωτική ταινία και σφραγίζει το κιβώτιο τοποθετώντας νέα σφραγίδα. Σε διαφορετική 

περίπτωση η εργασία θεωρείται µη εκτελεσθείσα. 

 

1.9.3.  Σε περίπτωση  αποκοπής  παροχής  με  αποσύνδεση  από κιβώτιο  διακλάδωσης  

μετρητικής διάταξης (με η χωρις αφαιρεση καλωδιων Ζ/Κ-Μ/Α) ή από επιτοίχιο κιβώτιο 

διακλάδωσης, ο Ανάδοχος αποσφραγίζει το κιβώτιο, αποσυνδέει τα καλώδια εξόδου της 

παροχής,  εκτός από αυτό του ουδετέρου, επικαλύπτει τα γυμνά άκρα του καλωδίου 

της παροχής με μονωτική ταινία και στη συνέχεια σφραγίζει το κιβώτιο τοποθετώντας 

νέα σφραγίδα. Σε  διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται μη εκτελεσθείσα.   

 

 

1.9.4. Σε περίπτωση αποκοπής παροχής από στύλο εναερίου δικτύου, ο Ανάδοχος 

αποσυνδέει τα καλώδια της παροχής, εκτός από αυτό του ουδετέρου, από τους γυ-

μνούς αγωγούς ή το συνεστραμένο καλώδιο του δικτύου χαηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ, 

επικαλύπτει τα γυμνά άκρα του καλωδίου της παροχής με ονωτική ταινία και 

εξασφαλίζει με κατάλληλο τρόπο το άκρο του καλωδίου παροχής έναντι τυχόν 

ταλαντώσεων  λόγω ανέμου και έναντι του κινδύνου ενδεχόμενης επαφής του με 

αγωγούς, καλώδια ή εξαρτισμούς του δικτύου, απομακρύνοντάς το από αυτά και 

συσφίγγοντάς το ασφαλώς επί του καλωδίου παροχής. 

 

1.9.5. Σε  περίπτωση  αποκοπής  παροχής  με αφαίρεση  μαχαιρωτών  ασφαλειών  από  

ασφαλειοκιβώτιο εναερίου υποσταθμού, ο Ανάδοχος ανοίγει το ασφαλειοκιβώτιο, με 

χρήση ειδικού κλειδιού και αφαιρεί με τη χρήση όλων των μέσων ατομικής προστασίας, 

που προβλέπονται γι’ αυτή την εργασία, τις τρείς ασφάλειες (των τριών φάσεων) της 

αναχώρησης που τροφοδοτεί τον πελάτη. Mετά την πραγματοποίηση της αποκοπής ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει στην αναχώρηση απ’ όπου αφαίρεσε τις 

μαχαιρωτές ασφάλειες πινακίδα απαγόρευσης χειρισμών (συπληρωμένη με ημερομ-

ηνία, όνομα και την αιτία της αποκοπής) και να κλείσει τις πόρτες του 

ασφαλειοκιβωτίου με προσοχή. Σε διαφορετική περίπτωση η εργασία θεωρείται μη 

εκτελεσθείσα.   

 

1.9.6. Σε περίπτωση αποκοπής στο υπόγειο δίκτυο από το Κιβώτιο Ζεύξεως (Link Box) 

o Aνάδοχος ανοίγει το καπάκι του φρεατίου με χρήση ειδικού κλειδιού και κατόπιν το 

καπάκι του Link Box (L/B) και αφαιρεί με τη χρήση όλων των μέσων ατομικής 

προστασίας, που προβλέπονται για αυτή την εργασία, τους τρείς μαχαιρωτούς 

αποζεύκτες της αναχώρησης που τροφοδοτεί τον πελάτη. Μετά την πραγματοποίηση 

της αποκοπής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει στην αναχώρηση από 

όπου αφαίρεσε τους μαχαιρωτούς αποζεύκτες πινακίδα απαγόρευσης χειρισμών 

(συμπληρωμένη- με ημερομηνία, όνομα και την αιτία αποκοπής) και να κλείσει το 

καπάκι του L/B και το καπάκι του φρεατίου με προσοχή. Σε διαφορετική περίπτωση η 

εργασία θεωρείται μη εκτελεσθείσα. 
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1.9.7. Μετά την πραγματοποίηση της αποκοπής με επέμβαση στο  μικροαυτόατο ή στις  

ασφάλειες μετρητή ή σε κυψέλη παροχών ή με αποσύνδεση του καλωδίου μεταξύ –

μετρητή και πίνακα του πελάτη, αναρτάται επί του κιβωτίου του μετρητή ή της 

κυψέλης, σε εμφανές σημείο, το ειδικό αυτοκόλλητο έντυπο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ 

ΚΟΜΜΕΝΟ». Στη συνέχεια το συνεργείο είναι υποχρεωμένο:  

  

 Nα συμπληρώνει το έντυπο της  εντολής με όλα τα στοιχεία (ένδειξη μετρητή ή 

μετρητών ενεργού και αέργου ισχύος, αριθμούς σφραγίδων που τοποθετήθηκαν στο 

κιβώτιο μετρητή ή στην κυψέλη, στους ακροδέκτες και στο κέλυφος του μετρητή ή 

των μετρητών, αποτέλεσμα αποκοπής, ηερομηνία και ώρα εκτέλεσης, σημείο 

αποκοπής, ονοματεπώνυο, υπογραφή τεχνίτη και τυχόν παρατηρήσεις). Τα παραπάνω 

αποτελούν και αποδεικτικό εκτέλεσης της εργασίας.  

 

 Να ελέγχει τη γνησιότητα των σφραγίδων της παροχής. 

 

 

1.9.8. Μετά την πραγατοποίηση της αποκοπής με αποσύνδεση από κιβώτιο 

διακλάδωσης  

μετρητικής διάταξης ή από επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης ή από στύλο εναερίου 

δικτύου ή με αφαίρεση αχαιρωτής ασφάλειας από ασφαλειοκιβώτιο εναερίου 

υποσταθμού, η από το Link Box, το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να συμπληρώνει το 

έντυπο της εντολής με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (ένδειξη ετρητή ή μετρητών 

ενεργού και αέργου ισχύος, εφόσον δεν πρόκειται για «κλειστό» ακίνητο, αριθμούς 

σφραγίδων που τοποθετήθηκαν στα κιβώτια διακλάδωσης, αποτέλεσμα αποκοπής, ημ-

ερομηνία και ώρα εκτέλεσης, σημείο αποκοπής, ονοματεπώνυμο, υπογραφή τεχνίτη και 

τυχόν παρατηρήσεις). Τα παραπάνω αποτελούν και αποδεικτικό εκτέλεσης της 

εργασίας.  

 

1.9.9. Μετά την πραγµατοποίηση της αποκοπής, µε οποιονδήποτε από τους παραπάνω 

τρόπους, αναρτάται επί του κιβωτίου του µετρητή ή της κυψέλης σε εµφανές σηµείο, 

το ειδικό αυτοκόλλητο έντυπο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ ΚΟΜΜΕΝΟ» ή σε περίπτωση 

«κλειστού» ακινήτου στην κεντρική είσοδό του. Στη συνέχεια το συνεργείο είναι 

υποχρεωµένο: 
 

 

 Nα συµπληρώνει το έντυπο της εντολής µε όλα τα στοιχεία (ένδειξη µετρητή ή 
µετρητών ενεργού και άεργου ισχύος, αριθµούς σφραγίδων που τοποθετήθηκαν στο  

κιβώτιο  µετρητή  ή  στην  κυψέλη,  στους  ακροδέκτες  και  στο  κέλυφος  του µετρητή   ή   

των   µετρητών,   αποτέλεσµα   αποκοπής,   ηµεροµηνία   και   ώρα εκτέλεσης, σηµείο 

αποκοπής, ονοµατεπώνυµο, υπογραφή τεχνίτη και τυχόν παρατηρήσεις).   Τα   παραπάνω   

αποτελούν   και   αποδεικτικό   εκτέλεσης   της εργασίας. 
 
 Να συµπληρώνει ενυπογράφως την καρτέλα του µετρητή ή της κυψέλης ή να 

τοποθετεί νέα καρτέλα εφόσον αυτή δεν υπάρχει. 

 

 Να ελέγχει τη γνησιότητα των σφραγίδων της παροχής. 
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2. Αποκοπές παροχών µε Αίτηση Τελικού ∆ιακανονισµού  
  

Η εργασία αφορά στις αποκοπές παροχών για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την 
περίπτωση αποκοπών λόγω χρέους, εκτελείται µε τη συναίνεση του πελάτη και θα 

πραγµατοποιείται την επόµενη εργάσιµη ή την ίδια ηµέρα της επίδοσης της εντολής 
εφόσον αυτό ορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.), µε επέµβαση :  

  

 στο µικροαυτόµατο ή στις ασφάλειες µετρητή παροχών Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4,  
 

 στις ασφάλειες κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7. 
 
3. Επαναφορές 
 

Η εκτέλεση  των επαναφορών θα  γίνεται  οπωσδήποτε αυθημερόν και  εντός 
τεσσάρων  

(4) ωρών από την επίδοση  των σχετικών έγγραφων εντολών που μπορεί να γίνεται και 
τμηατικά μέχρι και τις 15:00. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις, στις οποίες  

αποδεδειγένα είναι αδύνατη η πρόσβαση στο μετρητή. Η ώρα επαναφοράς θα 
αναγράφεται οπωσδήποτε στο έντυπο της εντολής.  

Για την επανασύνδεση ο Ανάδοχος ακολουθεί αντίστροφη διαδικασία αναλόγως του 
σημείου αποκοπής της παροχής:   

 είτε προβαίνει σε αποσφράγιση κιβωτίου μετρητή ή κυψέλης ή κιβωτίου 
διακλάδωσης, σε επαναστήριξη-επανασύνδεση ετρητή, σε οπλισμό μικροαυτόατου, ή 
επανατοποθέτηση  φυσιγγίων ή επανασύνδεση καλωδίων μετρητή – πίνακα 
καταναλωτή ή καλωδίων μετρητή ή καλωδίων εξόδου της παροχής, σε επανασφράγιση 
κιβωτίου ετρητή κλπ. και συπλήρωση στοιχείων επί της εντολής επανασύνδεσης.  

 

 είτε προβαίνει σε επανασύνδεση του καλωδίου παροχής στους γυνούς αγωγούς ή το  

συνεστραμένο καλώδιο του δικτύου χαηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ και συμπλήρωση  

στοιχείων επί της εντολής επανασύνδεσης.  

 

 είτε προβαίνει σε επανασύνδεση με επανατοποθέτηση των μαχαιρωτών ασφαλειών 
στο ασφαλειοκιβώτιο εναερίου υποσταθού κ.λπ. και συπλήρωση στοιχείων επί της 
εντολής επανασύνδεσης.  

  

Οι επανασυνδέσεις των καλωδίων θα εκτελούνται επιελώς, ώστε να εξασφαλίζεται 
επαρκής σύσφιξη και αξιόπιστη ηλεκτρική σύνδεση.  

 

Σημειώνεται ότι, για την επαναφορά εκείνων των παροχών που έχουν αποκοπεί από 
σημείο μακριά από το μετρητή (π.χ. από στύλο, από επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης) και 
δεν έχει  αναγραφεί η ένδειξη του ετρητή επί της εντολής αποκοπής (περίπτωση 
«κλειστών» ακινήτων), θα έχει προηγηθεί ειδοποίηση του πελάτη  από την Ε.Υ. ώστε 
προ της  επαναφοράς της παροχής να είναι δυνατή η λήψη ένδειξης του μετρητή και η 
καταγραφή της στην εντολή επανασύνδεσης. Η καταγραφή της ένδειξης του μετρητή 
αποτελεί αποδεικτικό της εκτέλεσης της εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εργασία 
θεωρείται η εκτελεσθείσα. 
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4. Λήψη ένδειξης µετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή 

µε διακοπή (παραβιασµένο)  

  

4.1 Η εργασία αφορά στη έκτακτη λήψη ένδειξης µετρητή. Εφόσον η ένδειξη δεν είναι 

ορατή από το τζαµάκι  του κιβωτίου, το συνεργείο οφείλει να αποσφραγίζει το κιβώτιο, 

να λαµβάνει την ένδειξη και στη συνέχεια να τοποθετεί νέα σφραγίδα  αναφέροντας 

στην εντολή της εργασίας την αδυναµία της κανονικής ανάγνωσης της ένδειξης του 

µετρητή.   

Σε περίπτωση αδυναµίας λήψης ένδειξης σε κάποιο καταναλωτή, θα αιτιολογείται η µη 

λήψη ένδειξης, όπως π.χ. κλειστός, παρεµβολή διαφόρων αντικειµένων κ.λ.π. και θα 

ενηµερώνεται η σχετική εντολή και ο πελάτης.   

Η λήψη ένδειξης θα γίνεται µε εξαιρετική επιµέλεια, προς αποφυγή σφαλµάτων, τα 

οποία συνεπάγονται απώλεια εσόδων και έκθεση του κύρους του ∆Ε∆∆ΗΕ έναντι των 

καταναλωτών.  

4.2 Η εργασία αφορά  και στον έλεγχο αν η παροχή παραµένει κοµµένη ή 

αποσυνδεδεµένη. Το συνεργείο είναι υποχρεωµένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο και να 

ελέγχει αν ο αυτόµατος διακόπτης είναι αφοπλισµένος ή τα φυσίγγια εκτοποθετηµένα. 

4.2.1 Στην περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο αυτόµατος 

διακόπτης δεν είναι αφοπλισµένος ή τα φυσίγγια δεν  είναι εκτοποθετηµένα, το 

συνεργείο είναι υποχρεωµένο να προβαίνει σε αποκοπή της παροχής µε αποσύνδεση 

του καλωδίου µεταξύ µετρητή και πίνακα του πελάτη,  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην παράγραφο 1.9.2. του παρόντος Άρθρου.  

4.2.2 Στην περίπτωση που ακόµα και µετά τα παραπάνω (αποκοπή της παροχής µε 

αποσύνδεση του καλωδίου εξόδου µεταξύ µετρητή και πίνακα του πελάτη), διαπιστωθεί 

αυθαίρετη επανασύνδεση στην παροχή, το συνεργείο είναι υποχρεωµένο να προβαίνει 

σε αποκοπή της παροχής µε τη γνωστή κλιμάκωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

παράγραφο 1.9.3. του παρόντος Άρθρου.  

 

5. Έλεγχος στασιµότητας κανονικού – µειωµένου τιµολογίου  

  

Η εργασία περιλαµβάνει :  

  

Έλεγχο στασιµότητας του µετρητή :  

Το συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωµένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο του 

µετρητή και το κιβώτιο ακροδεκτών. Ακολούθως πρέπει να συνδέσει µε 

«τσιµπίδες»στους ακροδέκτες του µετρητή (απαγορεύεται το τρύπηµα των καλωδίων) 

συγκεκριµένο φορτίο (ισχύος ή αντίστασης) παράλληλα µε τη γραµµή µετρητή - πίνακα 

και να ελέγξει τις στροφές του δίσκου µε σκοπό την  τεκµηρίωση της ορθής ή όχι 

λειτουργίας του µετρητή. Σε περίπτωση δε που αυτός δεν καταγράφει ορθά ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να ενημερώσει  την Ε.Υ. και να προχωρήσει στην  αντικατάσταση 

του µετρητή κατόπιν σεννενοήσης με την Ε.Υ.    

 

Έλεγχο στασιµότητας του δέκτη :  

Το συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωµένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο του δέκτη. 

Ακολούθως   πρέπει  να  θέσει    σε  προσωρινή  λειτουργία  το  δέκτη  πατώντας   και  
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κρατώντας πατηµένο το σχετικό κουµπί ¨τέστ¨ που διαθέτει ο δέκτης και το οποίο δίνει 

εντολή για εναλλαγή από κανονικό σε µειωµένο τιµολόγιο. Σε περίπτωση που ο δέκτης 

λειτουργεί κανονικά, τότε οπλίζεται το ρελέ του δέκτη και γίνεται προσωρινή εναλλαγή 

από κανονικό σε µειωµένο τιµολόγιο. Επισηµαίνεται ότι, µόλις πάψει να ασκείται πίεση 

στο  κουµπί ¨τέστ¨ τότε αυτό αυτόµατα επανέρχεται αφοπλίζοντας το ρελλέ, ώστε να 

µην υπάρχει δυνατότητα ρευµατοκλοπής. Σε περίπτωση  που δεν   ενεργοποιείται ο 

δέκτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενημερώσει  την Ε.Υ. και να προχωρήσει 

στην  αντικατάσταση του δεκτη κατόπιν σεννενοήσης με την Ε.Υ.    

 

6. Σφράγιση µετρητικής διάταξης 

  

6.1 Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου θα πρέπει να ελέγξει    τη 

συνδεσµολογία και τις µονώσεις των καλωδίων εσωτερικά του κιβωτίου καθώς και τις 

σφραγίδες του κελύφους και του ακροκιβωτίου του µετρητή. Να πραγματοποιήσει 

μέτρηση με αμπερομετρική αρπάγη, της τιμής της έντασης που απορροφά ο πελάτης 

στο καλώδιο της φασης, τοποθετούμενη πριν την είσοδο της παροχής της φάσης στον 

μετρητή. Να πραγματοποιήσει μέτρηση της τιμής της έντασης στο καλώδιο του 

ουδετέρου, τοποθετώντας την αρπάγη πριν την είσοδο της παροχής του ουδετερου στο 

μετρητή. Με μια επιλέον μέτρηση στο καλώδιο της γείωσης, θα λάβουμε την τιμή της 

έντασης που έπρεπε να επιστρέφει κανονικά από το καλώδιο του ουδετέρου στη 

περίπτωση που βρεθεί κατά τη δεύτερη μέτρηση μηδενική τιμή έντασης (κομμένος 

ουδέτερος), ακολουθούνται οι ενέργειες παραγράφου 6.10.  

 

6.2 Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα τα ανωτέρω έχουν καλώς θα προβαίνει στη 

σφράγιση του κιβωτίου.  

 

6.3 Σε περίπτωση που  διαπιστώσει  ότι η συνδεσµολογία  ή οι µονώσεις των  

καλωδίων  

εσωτερικά του κιβωτίου δεν έχουν καλώς θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 

6.10.  

 

6.4 Επίσης θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 6.10 και δε θα προβαίνει σε 

καµία άλλη ενέργεια, στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του κελύφους 

είναι κοµµένη ή δεν υπάρχει.  

 

6.5 Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του ακροκιβωτίου του µετρητή είναι 

κοµµένη ή δεν υπάρχει θα προβαίνει σε εσωτερικό έλεγχο του ακροκιβωτίου ήτοι των 

συνδέσµων των εισερχόµενων-εξερχόµενων καλωδίων και των γεφυροσυνδέσµων.  

 

6.6 Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι εσωτερικώς στο ακροκιβώτιο του µετρητή έχει 

καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του ακροκιβωτίου και στη συνέχεια στη σφράγιση 

του µετρητή. Η κοµµένη σφραγίδα του ακροκιβωτίου θα αναγράφεται οπωσδήποτε στο 

∆ελτίο αναφοράς εργασιών του συνεργείου. 

 

6.7 Σε περίπτωση που διαπιστώσει ανωµαλία στο εσωτερικό του ακροκιβωτίου 

(ασύνδετο καλώδιο, γεφυροσύνδεσµο µονωµένο ή που λείπει) τότε θα ακολουθεί τις 



 

12 

 

ενέργειες της παραγράφου 6.10.  

6.8 Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου χωρίς µετρητή θα 

προβαίνει σε έλεγχο των εσωτερικών καλωδίων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα 

έχουν καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του κιβωτίου, διαφορετικά θα ακολουθεί τις 

ενέργειες της παραγράφου 6.10. 

  

6.9 Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου δέκτη ΤΑΣ θα προβαίνει σε 

έλεγχο της σφραγίδας του κελύφους του δέκτη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η 

σφραγίδα του κελύφους του δέκτη είναι κοµµένη ή λείπει θα ακολουθεί τις ενέργειες 

της παραγράφου 6.10, διαφορετικά θα προβαίνει σε σφράγιση του κιβωτίου.  

 

6.10 Φωτογραφίζει µε ψηφιακή µηχανή µε τρόπο που  να αποδεικνύεται η         

παραπάνω παραβίαση στην παροχή του συγκεκριµένου πελάτη. 

 

- Συντάσσει το σχετικό δελτίο αναφοράς στο οποίο θα υποσηµειώσει και τον αύξοντα 

αριθµό της φωτογραφίας που έχει λάβει.  

 

- Ειδοποιεί την Ε.Υ. και παραµένει στο χώρο που εντόπισε τη  ρευµατοκλοπή µέχρι 

την άφιξη αρµοδίου προσώπου της Ε.Υ.  

 

 

7. Ρευµατοκλοπές 

  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος ελέγχει το µετρητή παροχής ή την 

κυψέλη παροχής για περίπτωση ρευµατοκλοπής (παροχή  ηλεκτρικού ρεύµατος προς 

την εγκατάσταση του πελάτη χωρίς αυτή να καταµετρείται). Ο έλεγχος γίνεται µόνο 

στο µετρητή παροχής ή στην κυψέλη παροχής για τα οποία ο Ανάδοχος έχει εντολή 

εκτέλεσης εργασίας και όχι σε παρακείµενες εγκαταστάσεις (µετρητές ή κυψέλες 

παροχής) για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εντολή εργασίας. Επιπλέον, ο έλεγχος γίνεται 

χωρίς ο Ανάδοχος να κάνει καµία εργασία στην παροχή του πελάτη.   

  

7.1 Η διαδικασία ελέγχου για ενδεχόµενη ρευµατοκλοπή έχει ως ακολούθως:  

  

Σε περίπτωση κιβωτίου µετρητή ελέγχεται η γνησιότητα των σφραγίδων του κιβωτίου, 

εάν  η σφραγίδα είναι παραβιασµένη, εκτοποθετείται το καπάκι του κιβωτίου και 

ελέγχονται τα παρακάτω:  

 

- Εάν είναι παραβιασµένες οι σφραγίδες του µετρητή και των ακροδεκτών  

- Εάν είναι σπασµένο ή έχει οπές το τζαµάκι του µετρητή ή το περίβληµα του   µετρητή 

και των ακροδεκτών.   

- Η ορθή συνδεσµολογία των καλωδίων του µετρητή και του γεφυροσυνδέσµου πηνίου   

 τάσης –έντασης, καθώς και η µόνωσή τους.  

- Έλεγχος για ρευματοκλοπή με διακοπή ουδετέρου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6.1. 

 

Σε περίπτωση κυψέλης (παροχή Νο 5, 6 και 7) εκτός από το µετρητή ελέγχονται τα 

καλώδια της κυψέλης καθώς και το κιβώτιο δοκιµών. 
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7.2 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αντιληφθεί ή διαπιστώσει ένα από τα 

παραπάνω οφείλει ΑΜΕΣΑ να:  

  

 Φωτογραφίζει µε ψηφιακή µηχανή µε τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω 

παραβίαση στην παροχή του συγκεκριµένου πελάτη.  

 

 Συντάσσει το σχετικό ∆ελτίο Αναφοράς στο οποίο θα υποσηµειώσει και τον αύξοντα 

αριθµό της φωτογραφίας που έχει λάβει.  

 

 Ειδοποιεί την Ε.Υ., µε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία, για την οποιαδήποτε 

διαπιστωθείσα ανωµαλία.  

 

 Σε περίπτωση άφιξης αρµοδίου προσώπου της Ε.Υ. για  καταγγελθείσα 

ρευµατοκλοπή, ο Ανάδοχος θα παραµένει στο χώρο που  εντόπισε την ρευµατοκλοπή.  

  

7.3 Σε κάθε περίπτωση και πέραν των αναφεροµένων στην πιο πάνω 7.2. παράγραφο,  

η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, χρησιµοποιώντας όλα τα διαθέσιµα στοιχεία (π.χ. ιστορικό 

καταµέτρησης) και διενεργώντας όλους τους ελέγχους  που κρίνει απαραίτητους, 

πιστοποιεί και αποφασίζει για την αποζηµίωση ή όχι  του Αναδόχου, όσον αφορά στις 

ρευµατοκλοπές που αυτός εντόπισε.  
 

Άρθρο3ο
 

Όγκος  Εργασιών 

 

Ο µέγιστος  αριθµός  των εντολών, ανά είδος  εργασιών, που θα  εκτελεσθούν από  τον  

Ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης αναφέρεται στον Πίνακα του  

Άρθρου 5 της Σύµβασης (Συµβατικό Τίµηµα).  

 

1. Ο Ανάδοχος καθηµερινά επίσης θα παραλαµβάνει κατάσταση µε εντολές 

Επαναφορών  παροχών (λόγω χρέους), ει δυνατόν στις ίδιες  διαδροµές µε τις  εντολές 
αποκοπών, τις οποίες είναι υποχρεωµένος να εκτελέςει σε ποσοστό 100%.   
 

2. Το συνολικό πλήθος των εντολών εργασιών δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό έως 
20% ή να µειωθεί σε ποσοστό έως  20%, κατά την απόλυτη κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ, µε 

τους   ίδιους   Συµβατικούς   Όρους   και   µε   ταυτόχρονη   ανάλογη   αυξοµείωση   του 

συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος. 
 

3. Η  αναλογία  του  πλήθους  των  εργασιών  δύναται  να  τροποποιηθεί  κατά  την 

απόλυτη κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ και ανάλογα µε τις ανάγκες του µέσα στα όρια του 

Συµβατικού Τιµήµατος. 
 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθµό συνεργείων, ώστε να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης του ηµερήσιου επιδιδοµένου πλήθους εντολών. 
Στην  περίπτωση  αδικαιολόγητης  µη  εµφάνισης  ενός  ή  περισσοτέρων  συνεργείων  για 

την εκτέλεση του «Έργου» που περιγράφεται στην παρούσα Σύµβαση και µείωσης του 

παραγόµενου όγκου εργασιών κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόµενο όριο, ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα 

επιβάλλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα µειωµένης απόδοσης. 
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5. Ο  ∆Ε∆∆ΗΕ  διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης τµήµατος του Αντικειµένου κατά την 

κρίση του µε δικό του προσωπικό χωρίς να δικαιούται αποζηµίωση ο Ανάδοχος. Ειδικά  
για   τις  επαναφορές, ο  ∆Ε∆∆ΗΕ  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  τις  εκτελεί  όλες  ή 
μέρος  αυτών χωρίς  καμία  ειδοποίηση και δίχως την  καταβολή αποζημίωσης  στον 
Ανάδοχο. 

6. Ο  ∆Ε∆∆ΗΕ  διατηρεί  κατά  την  κρίση  του  το  δικαίωµα  αναστολής  της  εκτέλεσης 

τµήµατος ή του συνόλου των εργασιών κατά περιόδους εορτών, θεοµηνιών, 
εκλογών,ακραίων καιρικών φαινοµένων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων ή εξωγενών 
αλλαγών και αποφάσεων που μπορεί να επηρεάσουν την επίδοση των εργασιών και 
χωρίς να δικαιούται αποζηµίωση ο Ανάδοχος. 

 
7. Ο  ∆Ε∆∆ΗΕ  έχει  το  δικαίωµα,  σε  περίπτωση  αδυναµίας  εκτέλεσης  των  υπόψη 

εργασιών,  να  αναθέσει  σε  άλλο  εγκαταστηµένο  Ανάδοχο,  κατόπιν  αποδοχής  του, 

µέρος ή το σύνολο των µη εκτελεσµένων εργασιών, αφαιρώντας τη σχετική   δαπάνη 

που προβλέπεται από την παρούσα Σύµβαση. 
 
 

Άρθρο 4ο
 

Διάρκεια Σύμβασης / Προθεσμία εκτέλεσης 

 
1. Η   ισχύς  της  παρούσας   Σύµβασης  είναι  διάρκειας  ενός  (1)  έτους.  Αρχίζει   

από 

…….-…….-…..   και   λήγει   την    ……-……-..…   Η   εξάντληση   του   Συµβατικού 

Τιµήµατος της Σύµβασης  ακόµα και πριν  την  ανωτέρω  ηµεροµηνία  λήξης,  οδηγεί σε 

λήξη της Σύµβασης. 

 
2. Η χρονική διάρκεια της Σύµβασης δύναται να παραταθεί κατά 20%, µε τους ίδιους 
Συµβατικούς Όρους, µε άσκηση από το ∆Ε∆∆ΗΕ µονοµερούς δικαιώµατος προαίρεσης,  
χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιµών µονάδας ή να εγείρει 
άλλες απαιτήσεις.   
 
3. Με βάση ιστορικά στοιχεία οι αποκοπές λόγω χρέους συνήθως αναστέλλονται:  

  
 Από   22 ∆εκεµβρίου µέχρι   3  Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έτους.  
 
 Ηµέρες από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι τη Πέµπτη του Πάσχα.  
 
 Κατά τις εκλογές από Πέµπτη πριν την Κυριακή των εκλογών µέχρι την Τετάρτη µετά   

τις εκλογές.  
 
 Εκτάκτως σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών ή φυσικών φαινοµένων (καύσωνας,     

χιονοπτώσεις, πληµµύρες, σεισµοί κλπ).  
 
 Είναι επίσης δυνατόν µία εβδοµάδα πριν και µία µετά τον ∆εκαπενταύγουστο, οι 

εργασίες να ανασταλούν ή να περιορισθούν.  
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Άρθρο5ο
 

Αμοιβή 

 

1. Η αµοιβή του Αναδόχου ανά αποκοπή παροχής µε : 

 
 κατέβασµα µικροαυτόµατου  ή αφαίρεση φυσιγγίων  (ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ) ορίζεται 

σε  …………. €/τεµάχιο, 

 αποσύνδεση  των  καλωδίων  εξόδου  µεταξύ  µετρητή  και  πίνακα  του  πελάτη,  η 

αµοιβή  του  Αναδόχου  ορίζεται  σε  ποσοστό   130%  της  βασικής  τιµής  µονάδος, 
δηλαδή σε  ……………….. €/τεµάχιο, 
 

 από κιβώτιο διακλάδωσης, η maxigraph η αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται σε ποσοστό 
200%  της βασικής τιµής, δηλαδή σε ………. €/τεµάχιο 
 
  από επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης, η PILLAR, η LINK BOX η αµοιβή του Αναδόχου 
ορίζεται σε ποσοστό 300% της βασικής τιµής, δηλαδή σε ………. €/τεµάχιο 
 
  από εναέριο  δίκτυο (στύλο) , η αµοιβή του Αναδόχου  ορίζεται σε ποσοστό 400% 
της βασικής τιµής, δηλαδή σε ………. €/τεµάχιο 
 
  για εντολές  εξυπηρέτησης (σημειώνουμε  ότι οι χρόνοι εκτέλεσης  των  εντολών  
είναι για  ΕΠΑΝ και ΔΙΤΕ 1 εργάσιμη μέρα  και  για ΑΙΤΔ 3 εργάσιμες  μέρες),  η  αµοιβή  
του Αναδόχου  ορίζεται σε  ποσοστό 100%  της βασικής τιµής, δηλαδή σε ………. 
€/τεµάχιο. 
 

2. Η αµοιβή του Αναδόχου για κάθε επαναφορά παροχής ορίζεται : 

 

 σε  ποσοστό  100%  της βασικής τιµής µονάδος, για επαναφορά από µικροαυτόµατο 
ή φυσίγγια, δηλαδή ίση µε  ……………. €/τεµάχιο, 

 σε    ποσοστό     130%    της    βασικής    τιµής    µονάδος,    για    επαναφορά    µε 

επανασύνδεση   καλωδίων   εξόδου   µεταξύ   µετρητή   και   πίνακα   του   πελάτη, 
δηλαδή ίση µε  …………… €/τεµάχιο, 

 
3. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε αµοιβή σε ποσοστό της βασικής τιµής µονάδος,δηλαδή 
σε ……….. €/τεµάχιο στις ακόλουθες περιπτώσεις :  
  

 λήψη ένδειξης µετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή µε διακοπή 
(παραβιασµένο),50% δηλαδή σε ……….. €/τεµάχιο. 
 

 έλεγχος στασιµότητας κανονικού - µειωµένου τιµολογίου,100% δηλαδή σε ……….. 
€/τεµάχιο. 

 
 σφράγιση µετρητικής διάταξης.50% δηλαδή σε ……….. €/τεµάχιο. 

 

4. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε αµοιβή  διπλάσια(2x)  µε τη βασική τιµή µονάδος, 
δηλαδή ίση µε ……… €/τεµάχιο για αφαίρεση – τοποθετηση - αντικατασταση  µετρητή. 

 
5. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε αµοιβή ίση µε το 50% της βασικής τιµής µονάδος,  
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δηλαδή ίση µε …… €/τεµάχιο στην περίπτωση συναίνεσης της Ε.Υ. για µη αποκοπή, 
όταν ο Ανάδοχος, τη στιγµή που επισκέπτεται την παροχή, επικοινωνήσει 
τηλεφωνικάµε την Ε.Υ. και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να 
αποκόψει την παροχή.  
 

6. Για τις περιπτώσεις, στις οποίες ο Ανάδοχος µπορεί να ειδοποιεί τον πελάτη προ της 
αποκοπής για να εξοφλήσει το λογαριασµό του και αποδεδειγµένα ο πελάτης εξοφλεί 
αυθηµερόν το χρέος του, η αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται, για κάθε τέτοια περίπτωση, 
σε ποσοστό  30% της βασικής τιµής µονάδος, δηλαδή σε  …….. €/τεµάχιο. Σε 
περίπτωση που ο υπόψη πελάτης δεν εξοφλήσει το χρέος του, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο η προβλεπόµενη ποινική ρήτρα και η αποκοπή επιδίδεται εκ νέου σε αυτόν για 
υποχρεωτική εκτέλεση την επόµενη µέρα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πλέον νέας 
δήλωσης από τον υπόψη πελάτη ότι θα εξοφλήσει.  
 

7. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε αµοιβή ίση µε το 30% της βασικής τιµής µονάδος, 
δηλαδή ίση µε ……. €/τεµάχιο στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

  
 επίδειξη από τον πελάτη εξοφληµένου του τελευταίου λογαριασµού ρεύµατος,   

 µικρότερης ένδειξης στο µετρητή.  

  
8. Για όσες περιπτώσεις στις οποίες ο Ανάδοχος αντιληφθεί περίπτωση ρευµατοκλοπής  

και αυτή πιστοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο Ανάδοχος τότε θα αµείβεται µε  

το διπλάσιο (2χ) της βασικής τιµής µονάδος, δηλαδή µε ……. €/τεµάχιο.   
  

9. Η συνολική αµοιβή του Αναδόχου για όλες τις εργασίες είναι το άθροισµα των 
επιµέρους αµοιβών που προκύπτουν  από το πραγµατικό πλήθος των διαφόρων τύπων  
εργασιών που εκτελέστηκαν, πολλαπλασιαζόµενο µε την αντίστοιχη τιµή µονάδος τους,  

ως ορίζεται στον παρακάτω Πίνακα.  
  

10. Το µέγιστο Συµβατικό Τίµηµα προσδιορίζεται με βαση τις ενδεικτικές ποσότητες  που 
προϋπολογίστηκαν, ως ακολούθως :  

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤ/ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 

1 

Αποκοπή Παροχής από 

µικροαυτόµατο ή φυσίγγια 

(ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ) 

 

1,0 

 

τεµ. 

 

1.000 
 

 

 

2 

Αποκοπή Παροχής από 

καλώδιο µετρητή - πίνακα 

καταναλωτή 

 

1,3 

 

τεµ. 

 

8.000 
 

 

3 

Αποκοπή Παροχής από 

κιβώτιο διακλάδωσης 

(Ζ/Κ) η maxigraph  
2,0   τεµ. 

 
 

3.000  

 

4 

Αποκοπή Παροχής από 

Επιτόιχιο Κιβώτιο ή 

Pillar XT η L/B 

3,0   τεµ. 
 

600 

 

 

 

 

 
5 

Αποκοπή Παροχής από 

εναέριο δίκτυο 
 

4,0 
 

τεµ. 
 
     600  

 

 
6 

Επαναφορά Παροχής από 

µικροαυτόµατο ή φυσίγγια 
 

1,0 
 

τεµ. 
 

 550  
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7 

Επαναφορά Παροχής µε 

επανασύνδεση καλωδίων 

µετρητή - πίνακα καταναλωτή 
 

1,3 

 

τεµ. 

 

4.500 
 

 

8 
Επαναφορά Παροχής από 

κιβωτιο διακλαδωσης η 

maxigraph 

Κιβώτιο διακλάδωσης 

(Ζ/Κ) ή maxigraph 

2,0 τεµ. 
 

1.500 

 

 

 

9 
Επαναφορά Παροχής από 

Επιτοίχιο Κιβώτιο ή 

Pillar XT η L/B 

3,0 
τεµ. 400 

  

10 Επαναφορά Παροχής 

από εναέριο δίκτυο 

 

4,0 
τεµ. 500   

11 
Αποκοπή και Επαναφορά µε 

εντολες εξυπηρετησης  

1,0 

τεµ. 12.000 
  

 
12 

Λήψη ένδειξης µετρητή και 

έλεγχος αυθαίρετης 

επανασύνδεσης σε παροχή 

µε διακοπή (παραβιασµένο) 

 

0,5 
 

τεµ. 

3.000 

 

  

 
 
 

13 

Περιπτώσεις: «εξόφληση 

χρέους αυθηµερόν», 

«εξοφληµένος  λογαριασµός 

ρεύµατος», µικρότερη 

ένδειξη  µετρητή» 

 

 
 

0,3  
 

τεµ. 

 

100 

 

 

  

 
14 

Περιπτώσεις  πιστοποιηµένων 

ρευµατοκλοπών 

 

2,0  

τεµ. 

 

500 

 

  

15 
Έλεγχος στασιµότητας  

κανονικού - µειωµένου  

τιµολογίου 

1,0 

τεµ. 100 
  

16 Σφράγιση µετρητικής  

διάταξης 
0,5 τεµ. 38.000   

17 
Αφαίρεση-Τοποθέτηση –

Aντ/ση µετρητή  

 

2,0 τεµ. 700 
  

18 Συναίνεση της Ε.Υ. για µη  

Αποκοπή 
0,5 τεµ. 150   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€)                                                                     ………………. 

 

11.Συµφωνείται ρητά, ότι η συµφωνηθείσα τιµή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος 

παραιτείταιτου δικαιώµατος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ. 

δοθέντος ότι τον κίνδυνο της µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών τον θεωρεί ως 
ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συµφωνούµενο 

αντάλλαγµα, καµία άλλη αµοιβή δεν δικαιούται.  
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                                                        Άρθρο     6ο
 

                                              Τρόπος  Πληρωµής 
 
1.  Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται µε µηνιαία Πιστοποίηση Εργασιών (συνηµµένο Έντυπο 

Πιστοποίησης Εργασιών). Θα συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνεται από 

το ∆Ε∆∆ΗΕ ο συνηµµένος Πίνακας «Μηνιαία Απόδοση Εγκεκριµένων Εργασιών» που 

έχουν περατωθεί αυτόν τον µήνα προκειµένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος. 
Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την 24η   ηµέρα του τρίτου µήνα, από   
την   ηµεροµηνία   υποβολής   στην   Επιχείρηση   όλων   των   σχετικών 
δικαιολογητικών,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  επακριβή  και  πλήρη.  Στην  αξία  του 

τιµολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει το ∆Ε∆∆ΗΕ. Μέσα  

στην προθεσµία αυτή και προ της καταβολής της µηνιαίας αµοιβής θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί από τα αρµόδια όργανα Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της 

ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι 
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. 

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

αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

Όλες οι πληρωµές, οι σχετικές µε τη Σύµβαση, θα γίνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ προς 

τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος   έναντι οποιονδήποτε 

τρίτων για τις πληρωµές προς αυτούς. 

Οι  πληρωµές  προς  τον  Ανάδοχο  σε  ευρώ,  θα γίνονται  µέσω  λογαριασµού  
Τράπεζας  που θα  προσδιοριστεί  από  τον       Ανάδοχο    έγκαιρα. Πληρωµές  σε 

µετρητά  θα  γίνονται  µέχρι  του  ανωτάτου  ορίου  που  καθορίζεται  κάθε φορά από την 

Ελληνική Νοµοθεσία. 
 
2. Για την πραγµατοποίηση των πληρωµών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
 Πιστοποίηση  εκτέλεσης  των   εργασιών  κατά   τρόπο  ικανοποιητικό  και 
σύµφωνα  µε  τους  όρους  της  Σύµβασης,  εγκεκριµένη  από  το  αρµόδιο όργανο 

του  ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

 Τιµολόγιο του  Αναδόχου υπέρ  του  ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
 Φορολογική Ενηµερότητα. 

 
 Ασφαλιστική Ενηµερότητα. 

 
 Υπεύθυνη  ∆ήλωση του  νόµιµου  εκπροσώπου  του  Ανάδοχου  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. 
 
 Αναλυτικές  Περιοδικές  ∆ηλώσεις  (Α.Π.∆.)  του   προσωπικού  του   Αναδόχου 
ή/και  Υπεργολάβου για  την  περίοδο αναφοράς του  τιµολογίου. 
 
 Αντίγραφα παραστατικών, από  τα  οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω 
Τραπέζης    των     αποδοχών    των     εργαζοµένων    στον     Ανάδοχο     ή 
Υπεργολάβο αυτού. 

 

 



 

19 

 

 
 Κάθε     άλλο     έγγραφο   που    δύναται   να    αποδείξει   την    τήρηση   την 

εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε   

την   περίοδο   αναφοράς   του   τιµολογίου,   το   οποίο τυχόν θα  ζητηθεί από  

τα  αρµόδια όργανα του  ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
Στο τέλος  κάθε  τριµήνου,  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  ισχύος  της  Σύµβασης,  όπως 

επίσης   και   πριν   από   την   οριστική   εκκαθάριση   των   πληρωµών,   ο   Ανάδοχος   θα 

αποδεικνύει µε αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι 
υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, σε σχέση 

µε το προσωπικό του. 
 
3.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της 

Σύµβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισµό ή και καθυστέρηση πληρωµής 

των  συµβατικών  ποσών,  σε  περίπτωση  καθυστερήσεως  των  πληρωµών  από 

υπαιτιότητα της Επιχείρησης, µετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 

1 του παρόντος Άρθρου. 

 
4.  Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους 

κανονισµούς  των  Ελληνικών  Φορολογικών  Αρχών,  οι  οποίοι  ισχύουν  κατά  το  χρόνο 

της πληρωµής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας κ.λ.π.). 
 
5. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 

Σύµβαση, σε σχέση µε πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών τελών 

που  τυχόν  οφείλει  να  καταβάλει  µε  βάση  την  ισχύουσα  Νοµοθεσία,  όπως  επίσης  θα 

είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζηµιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της 

µη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 
 
6. Ο ΔΕΔΔΗΕ  θα  παρακρατεί,  από  τα  προσκοµιζόµενα  προς  πληρωµή  τιµολόγια του 

Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου 

εισοδήµατος ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των 

Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Θα εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες από τον Ν.4412 /2016 διατάξεις περί κρατήσεων.  
 
7. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωµα συµψηφισµού των τυχόν απαιτήσεων της, που 

απορρέουν  από  την  Σύµβαση,  µε  οποιαδήποτε  πληρωµή  προς  τον  Ανάδοχο  .  Το 

δικαίωµα  αυτό  µπορεί  να  ασκηθεί  ακόµη  και  αν  το  ποσό  της  απαίτησης  δεν  έχει 
εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. 
Ο συµψηφισµός αυτός θα πραγµατοποιηθεί µόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε 

τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό 

αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα 

εύλογο    χρονικό    διάστηµα    για    την    ικανοποίηση    της    απαίτησης    και   µέχρι    να 

ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωµές προς 

τον Ανάδοχο . 
 
8. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών και των τυχόν ληξιπρόθεσµων πληρωµών 

κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγµατοποιηθεί µε τον όρο απόλυτης 

συµµόρφωσης προς την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις της Σύµβασης. 
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Άρθρο7ο
 

Εκπροσώπηση   του  ∆Ε∆∆ΗΕ 
 

Η  παρακολούθηση,  ο  έλεγχος  και  η  επίβλεψη  της  καλής  εκτέλεσης  του  «Έργου» 

ασκείται από τα κατωτέρω όργανα : 
 

1. Επιβλέποντες,  βοηθοί                                  του  Εντεταλµένου         εκπροσώπου. 
 
Εκδίδουν  τις  υπογεγραµµένες  από  τον  Εντεταλµένο  Εκπρόσωπο  (ή  τον  αναπληρωτή 

του),  καταστάσεις,  δέχονται  τα  τηλεφωνήµατα  των  συνεργείων  του  Αναδόχου  και 

µεταφέρουν προς αυτά τις εντολές του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. Προετοιµάζουν τις 

ηµερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των οποίων θα γίνεται η µηνιαία πιστοποίηση. 
Εκτελούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους, µε εντολή του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. 

 
2. Εντεταλµένος     Εκπρόσωπος  (Επιβλέπουσα  Υπηρεσία Ε.Υ.) 

 

Ο    Εντεταλµένος    Εκπρόσωπος    και    ο    αναπληρωτής    του    (µισθωτοί    στάθµης 

Υποτοµεάρχη ΒΟΚ) ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από την 

Προϊσταµένη   Υπηρεσία   πριν   την   έναρξη   των   εργασιών   της   Σύµβασης.   Είναι   ο 

υπεύθυνος  για  τον  έλεγχο  της  προόδου  του  «Έργου»,  για  την  καλή  εκτέλεσή  του 

καθώς και για την τήρηση των όρων της Σύµβασης, υπογράφει τα έντυπα των 

εκδιδοµένων εργασιών και την µηνιαία πιστοποίηση. 

Εισηγείται  στην  Προϊσταµένη  Υπηρεσία  την  επιβολή  ποινικών  ρητρών,  την 

αποµάκρυνση   ακατάλληλου   προσωπικού   του   Αναδόχου   ή   και   την   έκπτωση   του 

Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταµένη Υπηρεσία και άνευ της 

εισηγήσεως του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. 
 

Είναι   υπεύθυνος   για   τον   ηµερήσιο   δειγµατοληπτικό   έλεγχο   των   εργασιών   των 

συνεργείων του Αναδόχου και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η 

ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι κρίσιµη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). 
 

Στα   καθήκοντα   της   Ε.Υ.   περιλαµβάνεται   η   παρακολούθηση   και   ο   έλεγχος   της 

ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύµβασης. 
 
3. Προϊσταµένη      Υπηρεσία    (Π.Υ.) 
 
Ορίζεται  ο ∆ιευθυντής της Περιοχής. 
1) Είναι υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των µηνιαίων εργασιών, την οποία και 
υπογράφει καθώς  και για την τήρηση του προϋπολογισµού της Σύµβασης. 
 

2) ∆ικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να µεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά την 

διάρκεια της Σύµβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο . 
 

3) Ορίζει τις επαναφορές της ηµέρας που θα εκτελεσθούν δι’ αυτεπιστασίας, κατά 

πλήθος και περίπτωση, δικαίωµα που µπορεί να εκχωρήσει εγγράφως στον Εντεταλµένο 

Εκπρόσωπο. 

4) Πέραν  των  ανωτέρω,  κατά  τις  απογευµατινές  ώρες, τα  συνεργεία  του  Αναδόχου 

µπορούν να επικοινωνούν σε περιπτώσεις ύπαρξης προβληµάτων µε τον Προϊστάµενο 

της Αδιάλειπτου Υπηρεσίας της Περιοχής. 
 
5) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της 

τήρησης  των  όρων  της  Σύµβασης  σε  οποιοδήποτε  άλλο  υπηρεσιακό  όργανο  ορισθεί 
από την Προϊσταµένη η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
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Άρθρο 8ο 

Προσωπικό  του  Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το αντικείμενο της σύμβασης µε προσωπικό 

που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι 
αριθμητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα 
πρέπει να είναι κάτοχοι αδειών ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ειδικότητας ΣΤ’ [όπως αυτή 

ορίζεται στο Π.Δ. 108/13 (ΦΕΚ 141/Α’/12-06-2013)] και να χειρίζονται ικανοποιητικά 
την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. 
 

2. Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του υποχρεούται να 

επιμελείται την εμφάνισή του και να είναι καθαρό. 

Επίσης οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του µε βάση το περιεχόμενο των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και 

συναλλακτικό ήθος, ανεξαρτήτως πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων µε 
προμηθευτή. 

Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να 
αποφεύγει  οποιαδήποτε προστριβή µε αυτούς, να µην προβαίνει σε συστάσεις προς 
τους χρήστες για προμηθευτές και να µην συζητεί για παράπονα, αλλά να 
υποδεικνύει σε αυτούς να  απευθύνονται στα γραφεία του ∆Ε∆∆ΗΕ προφορικώς ή 
εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ τα 
ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να 
ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρµόδια υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

3. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό  που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται 
κάτω από την ευθύνη του Αναδόχου και του επιβλέποντα μηχανικού του Αναδόχου οι 

οποίοι θα είναι υπεύθυνοι σε όλα. 

 
4. Ο Ανάδοχος εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύµβασης υποχρεούται να 
δηλώσει εγγράφως το προσωπικό του και να προσκομίσει στο ∆Ε∆∆ΗΕ, σε 
αντίγραφο, τις επαγγελματικές άδειες. 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε 
µέλους του προσωπικού, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως 
ακατάλληλο ή δεν εκτελεί µε την απαραίτητη επιµέλεια, ακεραιότητα και 
συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά του . 

 

5. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει, δε θα 
χρησιμοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ή άτομα που έχουν 

οποιασδήποτε  μορφής κωλύματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο ο 
Ανάδοχος θα κηρύσσεται  ΕΚΠΤΩΤΟΣ και θα καταπίπτει άμεσα η Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης. 
 

6. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον 
κύριο   εκπρόσωπό   του,   ο   οποίος   θα   είναι   νόμιμα   εξουσιοδοτούμενος   να   
τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και να 
προβαίνει,  εξ  ονόματός  του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών 
που ενδεχομένως θα αναφύονται. 
Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι 
εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που 
διαμένει στην Ελλάδα. 
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7. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι 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, σε καμία 
περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ, µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε 
χρόνος εκτέλεσης, µε   την παρούσα Σύμβαση, του συμφωνημένου «Έργου», σε καμία 
περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

8.Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να έχει µια (1) ψηφιακή μηχανή, ανά 
συνεργείο, µε δυνατότητα καταγραφής ημερομηνίας και ώρας της φωτογραφίας και 
τουλάχιστον 4 Mega pixels. 
 
9.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του µε ταυτότητες, που θα 
του υποδείξει ο ∆Ε∆∆ΗΕ (Παράρτηµα IΙΙ) και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο 
εικονιζόμενος είναι υπάλληλος του Αναδόχου που εκτελεί το «Έργο» των 
αποκοπών και επαναφορών λόγω χρέους µε επέμβαση στο μετρητή για λογαριασμό του 
∆Ε∆∆ΗΕ, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Άρθρου 11, παρ. 4. 

Τις υπόψη ταυτότητες θα θεωρεί η Ε.Υ. για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα 
επιστρέφονται σ’ αυτή µε τη λήξη της παρούσας Σύµβασης καθώς και σε κάθε 

μεταβολή  του  προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση απώλειας ή µη επιστροφής 
ταυτότητας οποτεδήποτε ζητηθεί από την Ε.Υ. ή την Π.Υ., θα επιβάλλεται η Ποινική 
Ρήτρα του Άρθρου 11 και θα  γίνεται σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, προς 
αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας. 
 

10.Σε περίπτωση απουσίας συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση λόγω 
ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κλπ) ο 

Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του 
συνεργείου,   άλλως   επιβάλλονται   οι   προβλεπόμενες   ποινικές   ρήτρες   
μειωμένης απόδοσης ενώ ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε 

έκπτωση του Αναδόχου. 
 

Άρθρο 9ο 
Ευθύνες  του   Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 
 

α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της 
σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του «Έργου». 

β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του «Έργου». 

γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται  οι  ζημιές  σε  ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος 

οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
Ασφαλιστήρια  Συμβόλαια. 

 

2. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός του κατά την εκτέλεση των εργασιών της 
παρούσας Σύµβασης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την 

πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του 
∆Ε∆∆ΗΕ,  που  δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του 

καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.λ.π.  
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3. Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει 
εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίησή τους, 

προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. Περιπτώσεις ζημιών 
που δεν δηλώθηκαν καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη αποκοπή, 

διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται εντός 15 ημερών να τις 
τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές 
αποδείξεις. 

 
4. Σε  περιπτώσεις  που  ο  Ανάδοχος  αρνηθεί  την  τακτοποίηση  των  ζημιών  ή  ο 

ζημιωθείς   εγείρει   αγωγή   κατά   του   ∆Ε∆∆ΗΕ   ή   του   Αναδόχου,   τότε   η   Ε.Υ.      
θα παρακρατεί από την αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της 
αποζημίωσης  επαυξημένο  µε  τα  δικαστικά  έξοδα,  σύμφωνα  µε  την  εκτίμηση  της 

Νομικής Υπηρεσίας του ∆Ε∆∆ΗΕ, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της. 
 

5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δε φέρουν καμία 
ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της 
Σύµβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που 

ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την 
εκτέλεση του «Έργου» από τον Ανάδοχο. 

 
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά 

του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο 
εφοδιασμός των   συνεργείων του Αναδόχου µε απαραίτητα εργαλεία, µε τον 
κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο . 

 
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχειρίζεται µε ιδιαίτερη επιµέλεια τις σφραγίδες των 

κιβωτίων των μετρητών που θα παραλάβει από το ∆Ε∆∆ΗΕ. 
Μαζί µε την πιστοποίηση θα υποβάλλεται στην Ε.Υ. αναλυτική κατάσταση τοποθέτησης 
σφραγίδων η οποία θα πρέπει να συμφωνεί µε τον αριθμό των εκτελεσμένων 

αποκοπών και επαναφορών που περιέχονται στη συγκεκριμένη πιστοποίηση. 
Με τη λήξη της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει τις 

περίσσειες σφραγίδες. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών θα επιβαρύνεται με 5,00 € 
ανά τεμάχιο.  
 

8. Οι αφαιρούμενοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας θα επιστρέφονται μαζί µε τις 
εντολές των αποκοπών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία την ίδια ημέρα. 

 

Άρθρο 10ο
 

Διασφάλιση  τήρησης  εργατικής  Νομοθεσίας – Άλλες υποχρεώσεις του 
Αναδόχου - Εμπιστευτικότητα 

 

1. Ο Ανάδοχος  θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του 
∆Ε∆∆ΗΕ,  για  την  απαρέγκλιτη  τήρηση  της  ισχύουσας  εργατικής  και  ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το 

προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 

Σύµβασης. 
 
2. Ο  Ανάδοχος  και  ο  Υπεργολάβος  υποχρεούνται  να  τηρούν  απαρεγκλίτως  τις 
διατάξεις της 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 
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Εργασίας,  της  τήρησης  του  νοµίµου ωραρίου, της       καταβολής των εκ του νόµου 
προβλεπόµενων  ασφαλιστικών   εισφορών  του     προσωπικού  τους,  της   αυστηρής 
τήρησης των όρων υγείας 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  τα  σχετικά  παραστατικά  πληρωµής  στο  αρµόδιο  για  την 

παρακολούθηση  και εφαρµογή  των όρων της Σύµβασης  όργανο  του  ∆Ε∆∆ΗΕ  και 

 
 
β.  να  προσκοµίσει  στο  αρµόδιο  για  την  παρακολούθηση  και  εφαρµογή  των  όρων 

της  Σύµβασης  όργανο  του  ∆Ε∆∆ΗΕ,  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο  του  ζητηθεί  που 

είναι πρόσφορο  να  αποδείξει  την  τήρηση  της  εργατικής  και  ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας,  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,  θεωρηµένα  από  το  ΙΚΑ  αντίγραφα 
µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των 

Υπεργολάβων, θεωρηµένα από το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), 
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 ΑΠ∆ του ΙΚΑ κλπ. 
Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεώσεις, τόσο 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 
τήρηση τους και εκ µέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 
 
3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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 του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
προκειµένου να     ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας. 
 
4. 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 Επιχείρησης 
ενιαία και αναγνωρίσιµη ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά της εταιρείας του 
Αναδόχου  ή  και  του  Υπεργολάβου  και  θα  φέρει  σε  εµφανή  θέση  ταυτότητα  µε 

φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα   προκύπτει το 
ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητά του (Συνηµµένο Υπόδειγµα Ταυτότητας). Η 
ταυτότητα αυτή θα είναι έγκυρη µόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρµόδιου 
για   την   παρακολούθηση   και   εφαρµογή   των   όρων   της   Σύµβασης   οργάνου   του 
∆Ε∆∆ΗΕ. Προκειµένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόµενο τρόπο ταυτότητα για 
προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος/Ανάδοχος να 
προσκοµίσει  στο  αρµόδιο  για  την  παρακολούθηση  και  εφαρµογή  των  όρων  της 
Σύµβασης   όργανο   του   ∆Ε∆∆ΗΕ   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,  καθώς  και αντίγραφο  του  Ειδικού  Βιβλίου 
Νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να   αποδεικνύεται η 
εγγραφή   του   εν   λόγω   προσωπικού   σε   αυτό.   Ο   Ανάδοχος   υποχρεούται   να 
εξασφαλίσει  τη  λήψη  ταυτοτήτων  και  για  το  προσωπικό  του  ή/και  το  προσωπικό 
του  Υπεργολάβου  που  θα  αντικαθιστά  τους  απόντες  εργαζόµενους. Ουδείς εκ του 
προσωπικού του Αναδόχου-Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια 
εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια 
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της  Επιχείρησης,  εφόσον  δεν  είναι  εφοδιασµένος  µε  την 
προαναφερόµενη ταυτότητα. 
Σε   τυχόν   εργασίες   των   συνεργείων   του   Αναδόχου      εντός   ακινήτου   πελάτη,   το 
προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει µε σαφήνεια την ταυτότητά του και 
το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόµενη ταυτότητα και να 
γνωστοποιεί στον πελάτη τόσο την αναθέτουσα Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ, όσο και την 
επωνυµία  και  τα  εταιρικά  στοιχεία  επικοινωνίας  της  Αναδόχου/Υπεργολαβικής 
εταιρείας. 
 
5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται    να    χορηγεί    στο προσωπικό του όλα 

τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων 

εργασιών,  να   λαµβάνει  όλα   τα   επιβαλλόµενα   από  το   νόµο   µέτρα  υγείας  και 

ασφάλειας των εργαζοµένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό      ασφαλείας 

και  γιατρό  εργασίας,  για  εκτίµηση  και  πρόληψη  επαγγελµατικού        κινδύνου,  για 

προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ. 
 
6. Ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων µηχανικός του οφείλουν να συµµορφώνονται πλήρως 
µε τη ισχύουσα Νοµοθεσία και αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται 

όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας (ενδεικτικά αναφέρονται: ενδυµασία, κράνος µε 

ασπίδιο   και   ενσωµατωµένο   φακό   για   συνεργείο   ενός   ατόµου,   µονωτικά   γάντια, 

µονωτικά άρβυλα εργασίας, πένσες- κατσαβίδια και γενικότερα εξοπλισµός µε µόνωση, 
εφόδια   κ.λπ.)   καθώς   και   την   πλήρη   εκπαίδευση   του   προσωπικού   τους   ώστε   η 

εκτελούµενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 
 
7. Ο Ανάδοχος    θα    καταθέτει    πριν    από    την    έναρξη    των    εργασιών κατάσταση 
µε   τα   οχήµατα   και   το   µηχανικό   εξοπλισµό   που   θα   χρησιµοποιηθεί   στα   πλαίσια 

εκτέλεσης  της  Σύµβασης  από  αυτόν  ή/και  τον  Υπεργολάβο,  αντίγραφα  από  τις 

νόµιµες  άδειες  και  τα  πιστοποιητικά  ελέγχου  και  επανελέγχου  από 

διαπιστευµένους   Φορείς   για   τα   οχήµατα   και   τα   ανυψωτικά,   τα   οποία   θα 
ανανεώνονται µε ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα 

ασφαλιστήρια   συµβόλαια.   Ο   εξοπλισµός   που   θα   καλύπτει   πλήρως   τις   υπόψη 

απαιτήσεις  θα  εφοδιάζεται  µε  Ειδικό  Σήµα  (Συνηµµένο Υπόδειγµα  Ειδικού  Σήµατος) 

που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων 

της    Σύµβασης    όργανο    του    ∆Ε∆∆ΗΕ.    Ουδέν    όχηµα    και    εξοπλισµός    του 

Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, 
εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο Σήµα. 

 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην 

Ελλάδα σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές διατάξεις καθώς 

και προς τις οδηγίες του    ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.. 
 
9. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντιµετωπίζει  ως  αυστηρά  απόρρητη 
και  µυστική  κάθε πληροφορία  που  παρέχεται  σε  αυτόν  ή  στην  οποία  αποκτά 
πρόσβαση  λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του µε την Εταιρεία. 
Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας 
χαρακτηρίζονται ως «Εµπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε µορφή και αν παρασχεθούν 
(έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική). 

  
9.1 Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει  τις  ακόλουθες υποχρεώσεις:    

  
- Να µη χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές  Πληροφορίες  για  κανέναν  άλλο σκοπό  εκτός   
 από  τη  συνεργασία  και  τις  δραστηριότητές  του  µε  την Εταιρεία. 
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- Να µην αποκαλύπτει τις  Εµπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε  
  τρίτους, παρά µόνο εάν είναι απαραίτητο για  την  εκτέλεση  του  έργου  που  έχει     
αναλάβει  και µόνο µετά  από σχετικές γραπτές οδηγίες  και  τη συγκατάθεση της 
Εταιρείας.  

 
- Να µην κατασκευάζει αντίγραφα των Εµπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις    
αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό µέσο παρά µόνο για το σκοπό της εκτέλεσης   
του  έργου που του έχει αναθέσει η Εταιρεία. Σε περίπτωση  παραγωγής µερικών ή  
ολικών αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την  
ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων.  

  
- Να φυλάσσει σε ασφαλές µέρος κάθε Εµπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέµα  
που περιέχει Εµπιστευτικές Πληροφορίες.  
 
- Να επιστρέφει ανά  πάσα στιγµή κατόπιν  αιτήσεως  της  Εταιρείας  όλες ή µέρος  των  
  Εµπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του.  
- Να  µη   χρησιµοποιεί  τις  Εµπιστευτικές   Πληροφορίες  για  τον  προσπορισµό  ιδίου   
  οικονοµικού  οφέλους.   
 
9.2 Ο Ανάδοχος  αποδέχεται και συµφωνεί  ότι δεν θα διανέµει, αποκαλύπτει ή  άλλως  

πως διαδίδει Εµπιστευτικές Πληροφορίες  εκτός:  
  
α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συµφωνηθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ,    
  
β) αν αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δηµόσια διαθέσιµες στο  
κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δηµοσιευθεί  ευρέως  
στο κοινό,  χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσµα παραβίασης της παρούσας  
υποχρέωσης εµπιστευτικότητας,   
  
γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εµπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της  
παρούσας, αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή του  
Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία υπήρχαν 
πριν την αποκάλυψη,  
  
δ) αν αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόµιµα στον Ανάδοχο από  
τρίτο µέρος, που δεν είναι εργαζόµενος ή συνεργάτης της Εταιρείας  ούτε κατά  
οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται µε την Εταιρεία, το οποίο είναι ελεύθερο νόµιµα να τις  
αποκαλύπτει,    
  
ε) αν αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά 
από  
διάταξη νόµου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής.  
 

Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει 
εµπιστευτικά στοιχεία τα οποία αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, ή σχετίζονται καθ’ οιοδήποτε  
τρόπο µε την Εταιρεία , ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει την Εταιρεία   
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, οφείλει να ενηµερώσει προηγουµένως και εγκαίρως την 
Εταιρεία κοινοποιώντας της ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόµο, τις 
αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση 
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ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε συνεργασία µε αυτή , όλα τα αναγκαία νόµιµα  
µέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισµό της υποχρέωσης ανακοίνωσης.   
 
9.3 Οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 
πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδοµένα των πελατών/καταναλωτών του 
∆Ε∆∆ΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα 
οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των παρεχόµενων από το  ∆Ε∆∆ΗΕ 
στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία 
απώλεια,αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε  άλλη µορφή 
αθέµιτης επεξεργασίας. Αυτά τα µέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας 
ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των 
στοιχείων που είναι αντικείµενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η 
διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ’  
εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα 
ανωτέρω δεδοµένα µόνο το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό  του Αναδόχου, το οποίο :  
  
- Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 
ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.  
 
- Θα τελεί υπό την άµεση εποπτεία του νοµίµου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του 
εξουσιοδοτηµένου από αυτόν.  
 
- Θα έχει ενηµερωθεί και δεσµευθεί προηγούµενα ως προς την εµπιστευτικότητα των 
ενλόγω δεδοµένων και για την υποχρέωσή του να εφαρµόζει τις διατάξεις  των Ν. 
2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν.  
  
O Ανάδοχος - συµπεριλαµβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή  
υπεργολάβους του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση 
οποιωνδήποτευποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των Ν.  2472/97 και 
3471/2006 ή οποιωνδήποτε άλλων νόµων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς  
και που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 

 
9.4 Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα ενηµερώνει το άλλο  αµέσως, µόλις διαπιστώσει 
οποιαδήποτε παράνοµη χρήση ή αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών και θα 
συνεργάζεται µε το µέρος αυτό µε κάθε εύλογο τρόπο, προκειµένου να το βοηθήσει να 
επανακτήσει τα εµπιστευτικά στοιχεία και να παρεµποδίσει παράνοµη χρήση ή 
αποκάλυψή τους.   
 
9.5 Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεπάγεται, την 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  ως ποινική ρήτρα και τη 
διεκδίκηση περαιτέρω αποζηµιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άµεση και 
µονοµερή λύση της παρούσας Σύµβασης, µε καταγγελία  εκ µέρους του ∆Ε∆∆ΗΕ. Σε 
αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία  επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώµατά της που 
προβλέπονται από την παρούσα σύµβαση και το νόµο και ειδικά το δικαίωµα  
αποζηµίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώσει πλήρως το  ∆Ε∆∆ΗΕ, 
για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήµατα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και 
έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση µε ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης 
σχετικής µε τις υποχρεώσεις Εχεµύθειας-Εµπιστευτικότητας  που εδώ περιγράφονται.  

  
9.6 Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας µεταξύ του Αναδόχου και της 
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Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  
    

α. να σταµατήσει αµέσως να χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες,   
  
β. να παραδώσει αµέσως στην Εταιρεία τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν 
Εµπιστευτικές Πληροφορίες  τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση 
των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, και   
 
γ. να κοινοποιήσει εγγράφως το όνοµα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους  
τυχόν αποκάλυψε τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας Συµφωνίας ή κατά παράβαση αυτών.    
9.7 Συνοµολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή  καταγγελίας της Συνεργασίας 
µεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις του πρώτου που 
περιγράφονται στo  παρόν Άρθρο  εξακολουθούν να  ισχύουν και µετά  το  τέλος  της  
Συνεργασίας.  
   
9.8 Συµφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνει µε την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε 
τυχόν  ζηµίας της Εταιρείας.   
 

Άρθρο 11ο
 

Ποινικές Ρήτρες 
 

1.  Το ελάχιστο πλήθος των εκτελούμενων Αποκοπών Παροχών  λόγω χρέους είναι το 
100% της επίδοσης, εκτός των περιπτώσεων του Άρθρου 2 παράγραφος 1.5. 

δικαιολογημένων όπως καθορίζεται στο Άρθρο αυτό : 
 
 «εξόφληση χρέους  αυθημερόν», 

 
 «εξοφλημένος τελευταίος λογαριασμός ρεύματος», 

 
 «κλειστό», 

 
 «μικρότερη ένδειξη» 

 
 «συναίνεση της Ε.Υ.». 

 
Για κάθε μη εκτελεσθείσα αποκοπή λόγω χρέους, κάτω από το παραπάνω ελάχιστο 

πλήθος, χωρίς επαρκή δικαιολογία («κλειστά», «συναίνεση της Ε.Υ.», κλπ), θα 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα μειωμένης απόδοσης ίση με το 150% της αντίστοιχης τιμής 
μονάδος. 

 
2. Επίσης, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το τριπλάσιο (3x) της βασικής τιμής 

μονάδος, σε περίπτωση : 
 
- Ψευδούς δήλωσης αποτελέσματος. Εντοπισμός ψευδούς δήλωσης αποτελεί και λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης. 

- Αποκοπής πληρωμένου ή αποκοπής παροχής με μικρότερη ένδειξη. 
- Λανθασμένης αποκοπής. 
- Λανθασμένης επαναφοράς. 
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3. Ενώ, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με τη βασική τιμή μονάδος, σε περίπτωση:   
 

- Μη τηλεφωνικής δήλωσης αποτελέσματος, μη ανταπόκρισης σε κλήση της Ε.Υ., μη                   
μετάδοσης μηνυμάτων και  εικόνων (Άρθρο 2 της Σύμβασης). 

- Μη σφράγισης μετρητικών διατάξεων. Συστηματική παράλειψη σφράγισης 
μετρητικών διατάξεων αποτελεί και αιτία καταγγελίας της Σύμβασης. 

- Μη τήρησης δήλωσης ότι “θα πληρώσει” ο πελάτης. 

- Μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης επαναφοράς. 
- Μη συμπλήρωσης των στοιχείων στο έντυπο εντολής. 

- Μη εμπρόθεσμης επιστροφής των εντολών εργασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
   στο Άρθρο 1 παρ. 6. 
   

4.  Για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών :  

 
- αποκοπή και επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας με Αίτηση 

ΤελικούΔιακανονισμού (ΑΤΔ), 
- λήψη ένδειξης μετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή με 

διακοπή (παραβιασμένο), 
- έλεγχος στασιμότητας κανονικού-μειωμένου τιμολογίου, 
- αφαίρεση μετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους), 
- σφράγιση μετρητικής διάταξης, 
 
πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο Άρθρο 1 παρ. 6, θα επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα ίση με το 100% της τιμής εργασίας ανά ημέρα καθυστέρησης. 
 

5. Σε περίπτωση απώλειας υλικού ή εξοπλισμού ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ θα επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα ίση με τη τιμή αντικατάστασης του υλικού ή εξοπλισμού προσαυξημένης 

κατά 20% αυτής. 

 

6. Σε περίπτωση κακοτεχνίας που διαπιστώθηκε στις εργασίες του Αναδόχου, η οποία 

αφορά σε κατασκευαστικές ατέλειες, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10-πλάσιο 

της τιμής μονάδας της συγκεκριμένης εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει και όλες τις οικονομικές ή ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τη 

συγκεκριμένη κακοτεχνία. 

 

7. Επιβολή ποινικής ρήτρας ίση με δεκαπέντε ευρώ (15 €) για καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των παρακάτω εργασιών : 

 

 Καθυστέρηση άνω των τριών (3) εργάσιμων ημερών για Διακοπή παροχής κατόπιν 

αιτήματος καταναλωτή. 

 Καθυστέρηση άνω των τριών (3) εργάσιμων ημερών για Επανασύνδεση  παροχής 

κατόπιν αιτήματος καταναλωτή. 

 Καθυστέρηση άνω των τριών (2) εργάσιμων ημερών για επανασύνδεση παροχής 

λόγω χρέους. 

 

 

8. Τέλος, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό των : 

 

 100,00 € σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή µη επιστροφής της όταν ζητηθεί από 
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την Ε.Υ. 

 

 200,00 € σε περίπτωση μη αναγγελίας ρευματοκλοπής. Επιπρόσθετα η περίπτωση 

μη αναγγελίας ρευματοκλοπής, κατόπιν συναλλαγής με τον πελάτη,  αποτελεί λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης (Άρθρο 18 παρ.2).  

 

 500,00 € σε περίπτωση µη επιστροφής των αφαιρούμενων μετρητών ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 
 1 €/τεμάχιο  σε περίπτωση µη επιστροφής των σφραγίδων που δεν έχουν 

τοποθετηθεί. 
 
9. Ρητά συμφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ 

χωριστά και αθροιστικά ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές και ότι είναι 
δίκαιες και εύλογες. 

 
10. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του   
Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών 

και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 
 

11. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία 
πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας 
που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές 

Ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 

12. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. 
 

Άρθρο 12ο 

Υπεργολαβία - Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

1. Το Έργο θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο. Σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, 
θα εκτελεσθούν υπεργολαβικά από τους δηλωθέντες υπεργολάβους τα ακόλουθα 

τμήματα του Έργου……… :  
 

Η υπεργολαβία δεν αναιρεί την ευθύνη του Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή ολικώς, στην 

εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του ούτε να αναθέσει την 

εκτέλεση μέρους του αντικειμένου της σύμβασης σε υπεργολάβο, χωρίς την 

οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρέχεται κατά 

την απόλυτη κρίση του. Προϋπόθεση επίσης έγκρισης υπεργολαβίας, είναι ο Ανάδοχος 

να διατηρεί το ποσοστό 70% του συμβατικού αντικειμένου. 

3. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για το 

∆Ε∆∆ΗΕ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε 

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

σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
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4. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν 

από την  παρούσα Σύμβαση, µόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, 

χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. Η εκχώρηση τελεί υπό την 

προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η 

καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση: 

α. κάθε απαίτησης  του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. εξ’ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή  προέρχεται, 
β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο 

οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., 

γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το ∆ημόσιο που θα 
προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου  
είναι απαραίτητη σύμφωνα µε το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή 
οιουδήποτε ποσού και 

δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν 

απασχοληθεί  στο αντικείμενο της Σύµβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον 
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ σύµφωνα µε το άρθρο 702 Α.Κ.. 

 
Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να 
λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 

 

Άρθρο 13ο
 

Φορολογικές  υποχρεώσεις 
 
Όλοι οι φόροι σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το 
∆Ε∆∆ΗΕ)  παράβολα,  τέλη  χαρτοσήµου,  κρατήσεις,  εισφορές  κ.τ.λ.  για  οποιαδήποτε 

αιτία σχετική µε την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων 

και Κοινοτήτων, ΝΠ∆∆ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που 

ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 

 
Άρθρο 14ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
1. Ο    Ανάδοχος   κατέθεσε   σήµερα    την    εγγυητική    επιστολή    καλής   εκτέλεσης 

5% του συµβατικού ποσού της τράπεζας  ………… µε αριθ.  ……………/…-……-…. 

και €  ……………,00 για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και 
συµφωνιών, της παρούσας Σύµβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 
 
2. Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι 
στονΑνάδοχο που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση  και επιφύλαξη 
απόδικαίωµα να αµφισβητήσει µε οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώµατα του  ∆Ε∆∆ΗΕ 
πουαναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής 
(τηςεγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωµα να 
προσφύγει κατά του  ∆Ε∆∆ΗΕ στο δικαστήριο για την µη κατάπτωση της πιο 
πάνωεγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική µεσεγγύηση. 

 
3. Τέλος συµφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά από την 

πλήρηεµπρόθεσµη και άψογη σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση 
τηςΣύµβασης και όχι πριν από έξι (6) µήνες από την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός 

εάνυπάρξει εν τω µεταξύ περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του 
∆Ε∆∆ΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει 
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ή ανάλογα µε την περίπτωση να την αντικαθιστά αµέσως µε άλλη. Σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος δεν θα συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε όρο της  παρούσας Σύµβασης ο 

∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει  υπέρ του η παραπάνω 
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα και επιπλέον ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζηµία που υπέστη ο ∆Ε∆∆ΗΕ, 
ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 
 

Άρθρο 15ο
 

Ασφαλίσεις 
 

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών 
σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς 
επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας που 
ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού.  
 
2. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να συνοµολογεί, διατηρεί και 
παρακολουθεί την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» της παρ.3 από τις 
ασφαλίσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα V της παρούσης Σύµβασης «Περί 
Ασφαλίσεων». 
 
3. Το αντικείµενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζηµίωσης και οι ειδικοί και 
γενικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, 
καθορίζονται στο Παράρτηµα V της παρούσης Σύµβασης «Περί Ασφαλίσεων».  
 

Άρθρο 16ο
 

Ειδικοί  όροι 
 
Ρητά συνοµολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο 

και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Γι’   αυτό   

δηλώνει   ρητά   και   χωρίς   επιφύλαξη   ότι   παραιτείται   απ’   όλα   τα   πιθανά 

δικαιώµατά του από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του Α.Κ. 

Για την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 222 έως 338 

του ν. 4412/2016, οι όροι της Σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που 

έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του 

Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 17ο
 

Κρατήσεις 

 

1.Θα εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες περί κρατήσεων διατάξεις του Νόμου 

4412/16. 
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Άρθρο 18ο  

Ανωτέρα βία 

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον 

έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Τα 

περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά μόνο ως 

λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε 

δικαιούται να εγείρει κατά του ΔΕΔΔΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν 

δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 

Περιστατικά ανωτέρας βίας υπεργολάβου του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά 

ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο. 

Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως και με επίσημα αποδεικτικά έγγραφα το 

περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση 

στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των 

καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον ΔΕΔΔΗΕ αμέσως και 

πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση 

ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει 

δικαίωμα να την επικαλεστεί. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 

περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 

προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο 

πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε 

αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας. 

Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα   

καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο 

 

Άρθρο19ο
 

Απαιτήσεις – ∆ιαφωνίες 
 
1. Απαιτήσεις 

 
1.1.   Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση 

σε   σχέση   µε   οποιοδήποτε   θέµα   που   αφορά   στη   Σύµβαση,   υποχρεούται   να   το 

γνωστοποιεί  στην  Ε.Υ.  µέσα  σε  πέντε     (5)     ηµέρες  από  την     ηµεροµηνία  που 

εµφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του. 

1.2.   Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, 
ο  Ανάδοχος  υποχρεούται να  παραδίδει στην  Ε.Υ.  οικονοµική  ανάλυση  της απαίτησής 

του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 
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1.3.   Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, 
το   δικαίωµα   του   για   πληρωµή,   εφόσον   το   αίτηµά   του   γίνει   δεκτό   από   τον 

ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Ε.Υ. µπορεί να επαληθεύσει από τα 

τηρηθέντα στοιχεία. 

 
 
 

 
2. ∆ιαφωνίες 

 
2.1.   Κάθε   διαφωνία,   που   αναφύεται,   οποτεδήποτε   κατά   τη   διάρκεια   ισχύος   της 

Σύµβασης,  θα   αναφέρεται   γραπτώς   στην   Π.Υ.,   από   τον   Ανάδοχο  µε   "Αίτηση 

Επίλυσης ∆ιαφωνίας". 
2.2.   Στην  "Αίτηση  Επίλυσης  ∆ιαφωνίας",  ο  Ανάδοχος θα  εκθέτει σαφώς  το  θέµα 

που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα : 

α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 
β. Έκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. 

γ. Η αιτούµενη αποκατάσταση ή και τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό ποσό. 
δ.  Όλα  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  αφορούν  στην  διαφωνία,  όπως  επίσης  και 

κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 

2.3.    Η Π.Υ. υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατά 

την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση 

της Επιχείρησης. 

2.4.   Σε   περίπτωση   που    ο   Ανάδοχος δεν   ικανοποιείται    µε   την   απόφαση   αυτή 

της Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση µέσα στην 

παραπάνω προθεσµία, µπορεί να προσφύγει στα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση 

του «Έργου», ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της 

Επιχείρησης σχετικά µε την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του «Έργου». 
 
 

Άρθρο 20
ο 

Καταγγελία της Σύμβασης 

 
 

1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ που προκύπτουν από τις 
υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος:  
 

● καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών,  

● δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των 

εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης  

● δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ,  

● παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του 
περιβάλλοντος,  

● εάν υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς ή ολικώς τη σύμβαση χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.  

● σε περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί ποσοστό 15% του ετήσιου 
συμβατικού τιμήματος.  
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● παραβιάζει τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων 
 

ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αφού προηγουμένως απευθύνει 
γραπτή αναφορά στον Ανάδοχο, στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται τα 

άρθρα, οι λόγοι, οι διατάξεις και οι εργασίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας της 
Σύμβασης.  
 

2. Επιπρόσθετα συμφωνείται, ότι η περίπτωση μη αναγγελίας ρευματοκλοπής, κατόπιν 
συναλλαγής με τον καταναλωτή, αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης καθώς και 

ενδεχόμενης ποινικής δίωξης. 
 
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά με την προϋπόθεση, ότι θα 
ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές), πριν 

από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της.    
 
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος  δε συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας 

σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει με έγγραφη ανακοίνωση του 
προς τον ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία 

που καθορίζεται στην έγγραφη ανακοίνωση ως ημερομηνία καταγγελίας της. Σε 
περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 

14 της παρούσας σύμβασης εγγύηση και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την 
κατάπτωση.  

 
5. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 10 της 

Σύμβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 
εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  
 

6. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων 
που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «εργασιών», συνιστά λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης.  
 
7. Ειδικότερα η επιβολή  Ποινικής Ρήτρας που υπερβαίνει ποσοστό 15% του Συμβατικού 

Τιμήματος αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  
 

8. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Η Σύμβαση 
καταγγέλλεται, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική 
διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική 

διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά 
παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 12 της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος 

υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με 
οποιοδήποτε τρίτο.  
 

9. Με την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος 
αποξενούται και αποβάλλεται από το «Έργο» και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το 

συντομότερο δυνατό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος την εκτέλεση των 
Υπηρεσιών, είτε να το αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο νέος Ανάδοχος 
δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις 

εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκομιστεί 
ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του «Έργου».  
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10. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων 

του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες :  
α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του «Έργου».  

β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 
ημερομηνία της καταγγελίας.  
 

11. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ θα διενεργήσει προσκαλώντας προς 
τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο 
τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την Σύμβαση και θα 
καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς 

χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε 
περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ 

μπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο.  
 
12. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλει 

στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της 

καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι 
αυτήν την ημερομηνία.  

 
13. O ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 338 του ν. 4412/2016 δικαιούται, πέραν των 
ανωτέρω περιπτώσεων, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, 

τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον: 
 

α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 

και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμμβασης 

δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 305 του ν. 4412/2016. 

γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ , η οποία 

έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του  Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 21ο  

 Ρήτρα ακεραιότητας 

 

Με την παρούσα ο ανάδοχος δηλώνει και δεσμεύεται, ότι ο ίδιος και οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του (επί κοινοπραξιών: και καθένα από τα μέλη της κοινοπραξίας), σε όλα 

τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, 

παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον 
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τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Στην 

περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των 

υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εκ μέρους του αναδόχου, ο τελευταίος 

κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Άρθρο 22ο 

 Τροποποίηση Σύμβασης 

 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται χωρίς άλλη προϋπόθεση εφόσον η 

αξία της τροποποίησης είναι κάτω από το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, περιλαμβανόμενης 

της υποκατάστασης, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 337 του 

ν.4412/2016.  

 

 
Άρθρο 23ο

 

Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

 
1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της 
Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, 

συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  
 

2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του 
Ελληνικού Κράτους.  
 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ……….……….. (ημερομηνία έναρξης εργασιών) 
 

Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα 
Σύμβαση σε 2 πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή 
τους και πήραν ο καθένας από 1 αντίγραφο.  

 
 
 
 
 

ΟΙ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ                                                      ΓΙΑ ΤΟ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 



  

 

 

 


