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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΤΕΔ/ΥΔΕ/Ε-84/2017 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ :  ΔΠΜ-Θ/ΤΤΕΔ/ΥΔΕ-144Κ/………../….-.…-2017 
 
ΕΡΓΟ: ”Οικοδομικές εργασίες κατασκευής δύο υπογείων κτισμάτων στην 

Κοζάνη: (α) σε δημοτικό χώρο πρασίνου, στη γωνία των οδών Λοχαγού 

Κουβέλη & 3ης Σεπτεμβρίου (ΟΤ 769), στον συνοικισμό Αγίου 
Αθανασίου, Ε=31,00μ2 και (β)  σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, επί της 

οδού Ταϋγέτου (ΟΤ 696Α), στην περιοχή “Ξενία”, Ε=30,00μ2, για την 
εγκατάσταση και λειτουργία ισαρίθμων Υποσταθμών Διανομής (Υ/Σ Γ-
10.5 & Δ-2.9 Κοζάνης)." 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ΧΧΧΧΧΧΧ....... του έτους 2017 μεταξύ των 
συμβαλλομένων: 

 
α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), που εδρεύει στην 

Αθήνα, με ΑΦΜ 094532827, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, όπως εν 

προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον/τους κ ...................................., 

ενεργούντα/ες στο παρόν δυνάμει και κατ΄ εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν ......... 

απόφασης του ………………………., καλούμενου εφεξής Εταιρεία ή ΔΕΔΔΗΕ και 

 

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων .................................... που έχει έδρα 

........................., με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την 

περίπτωση από τον................................, εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος, 

 

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

 
Άρθρο 1 

 
Τεύχη της Σύμβασης 

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

συμβαλλόμενα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 
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α. Συμφωνητικό Σύμβασης 

β.   Η Διακήρυξη 

γ.

  

Τιμολόγιο Εργασιών που περιέχει τις Τιμές Μονάδος Προσφοράς του 

Οικονομικού φορέα - Αναδόχου. 

δ. 
Προμέτρηση – Προϋπολογισμός  που προκύπτει από το γινόμενο των 

ποσοτήτων και των τιμών μονάδος προσφοράς του Αναδόχου. 

ε. Ειδικοί Όροι Σύμβασης 

στ. Τεχνική Περιγραφή Κτισμάτων 

ζ.   Τεχνικές Προδιαγραφές 

η. Σχέδια 

θ. Γενικοί Όροι Σύμβασης  

ι. Τεύχος «Ασφαλίσεις» 

κ. Τεύχος «Υποδείγματα» 

 Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 12 του παρόντος)                    

 
2. H σειρά, με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο, 

καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν 

διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 
 

3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ., που περιλαμβάνονται 
στα παραπάνω και είναι υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία, αποτελούν 

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

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

τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπ’ όψη Έργο και ότι όλα τα 
έγγραφα, που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, 
καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, 

που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δε συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή 
θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, 

ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπ’ όψη για την 
ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 

 

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 
Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της 

Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη 
Σύμβαση. 

 

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και 
ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται 

μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). 
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Άρθρο 2 

 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

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

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση 
του Έργου : ”Οικοδομικές εργασίες κατασκευής δύο υπογείων κτισμάτων στην 
Κοζάνη: (α) σε δημοτικό χώρο πρασίνου, στη γωνία των οδών Λοχαγού 

Κουβέλη & 3ης Σεπτεμβρίου (ΟΤ 769), στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου, 
Ε=31,00μ2 και (β)  σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Ταϋγέτου 

(ΟΤ 696Α), στην περιοχή “Ξενία”, Ε=30,00μ2, για την εγκατάσταση και 
λειτουργία ισαρίθμων Υποσταθμών Διανομής (Υ/Σ Γ-10.5 & Δ-2.9 
Κοζάνης).",  όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να 

είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία, που προορίζεται και σε πλήρη 
συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 

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

οι απαραίτητες εργασίες που αφορούν την άρτια και έντεχνη  κατασκευή δύο (2) 

επιμέρους ανεξάρτητων υπόγειων κτισμάτων Υποσταθμών στην Περιοχή Κοζάνης:  

 Το κτίσματα θα είναι εξ ολοκλήρου υπόγεια και μόνον τα φρεάτια απολήξεως 

των ανοιγμάτων καθόδου προσωπικού και μηχανημάτων θα είναι ορατά. Θα 

κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη συγκεκριμένη 

θέση όπως σημειώνεται στα τοπογραφικά διάγραμμα και θα είναι ορθογωνικής 

κατόψεως.  

 Έάν είναι απαραίτητο θα εξομαλυνθεί ο πυθμένας και θα διαστρωθεί με 

αδρανή λατομείου (σκύρα ή 3Α), για να επιτευχθεί πλήρης επιπεδοποίηση και 

οριζοντιοποίησή του και θα επιστρωθεί με beton καθαρότητας, κατηγορίας 

C12/16, μέσου πάχους 5εκ. 

 Στην συνέχεια, με χρήση σκυροδέματος C20/25 και οπλισμού S400, θα 

κατασκευασθεί η θεμελίωση του κτίσματος με ενιαία πλάκα θεμελιώσεως 

(κοιτόστρωση), πάχους 26εκ, τα περιμετρικά τοιχώματα (d=20εκ) και η 

πλάκα οροφής (d=20εκ), η οποία, θα έχει δύο ανοίγματα, ένα για την είσοδο 

των ογκωδών και βαρέων μηχανημάτων (μετασχηματιστές κλπ), που στη 

συνέχεια θα κλείσει και ένα για την είσοδο του προσωπικού, που θα 

επικαλυφθεί με επαλλήλως ανοιγόμενα μεταλλικά φύλλα. ΄ 

 Πριν τη σκυροδέτηση της θεμελιώσεως, θα τοποθετηθεί θεμελιακή γείωση, με 

δύο απολήξεις.  

 Οι κατακόρυφες εξωτερικές επιφάνειες των περιμετρικών τοιχωμάτων θα 

υγρομονωθούν με επαλειφόμενο τσιμεντορητινοειδές και, ακολούθως, με 

ασφαλτικό γαλάκτωμα και μεμβράνη HDPE (αυγουλιέρες), ενώ η άνω 

οριζόντια επιφάνεια της πλάκας οροφής, καθώς και οι κατακόρυφες 

επιφάνειες των απολήξεων (λαιμών) θα μονωθούν με την επικόλληση 

μεμβράνης ασφαλτόπανου 5mm.  

 Μετά τις στεγανοποιήσεις, θα γίνει η επίχωση των περιμετρικών κενών με 

χωμάτινα προϊόντα εκσκαφών, μέχρι τη στάθμη της πλάκας οροφής, ενώ η 

τελική στρώση, πάχους 1,00μ περίπου, θα καλυφθεί με κατάλληλο 

κηπόχωμα, ώστε να καταστεί δυνατή η φύτευσή της.  
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 Θα ακολουθήσουν οι εργασίες σιδηροκατασκευών, της κλίμακας καθόδου και 

του καλύμματος της καταπακτής εισόδου προσωπικού με μεταλλικά 

επαλλήλως ανοιγόμενα φύλλα και η βαφή τους με αντισκωριακό μίνιο και 

ελαιόχρωμα. 

 

 
όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.  

 

Κείμενο για ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΓΑ 
Άρθρο 3 

 
Συμβατικό Τίμημα 

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

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

αναλογούντος ΦΠΑ [ 24%] 
  

και αναλύεται ως εξής: 

(Α) Σύνολο Δαπάνης Εργασιών] ……………… €  

(Β) 
Κονδύλιο Απρόβλεπτων [(έως 15%) x (Α)] 

………………€   

(Γ) 
Γενικό Σύνολο Δαπάνης Έργου  (Γ)= [(Α)+ (Β)] 

………………€   

 
 
2.  To Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε ως άθροισμα των γινομένων των τιμών μονάδας 

του “Τιμολογίου” επί τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται στο Τεύχος 
“Προμέτρηση – Προϋπολογισμός”, των κατ’ αποκοπή τιμών και του κονδυλίου των 

απροβλέπτων ”.     
 
3. Οι αναφερόμενες ποσότητες στο Τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός έχουν 

αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ’ ουδένα τρόπο συνιστούν 
δέσμευση της Εταιρείας. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν 

να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών,  τις οποίες η Εταιρεία 
δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.  

 
Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών. 

  

 Τα ποσά που ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύμβασης 

υπολογίζονται ως άθροισμα : 
 

 Tων ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων  των ποσοτήτων των επί 

μέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριμένες τελικές 

επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις τιμές μονάδας νέων 

εργασιών και  

 Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοστών των επί 

μέρους εργασιών που εκτελέσθηκαν, όπως τα ποσοστά αυτά καθορίζονται στις 

εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες κατ’ αποκοπήν τιμές.  

  

4. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.  
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5. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 
αναφέρονται στα Άρθρα 42 και 49 των Γενικών Όρων. 

 
 

Άρθρο 4 

 
Δικαιώματα Προαίρεσης- Αυξομειώσεις Συμβατικού τιμήματος 

  

Στην παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης. Η Εταιρεία, με βάση 
τα δικαιώματα που απορρέουν από τα Άρθρα 3, 4, 43 και 44 των Γενικών Όρων, καθώς 

και του Άρθρου 48 Των Ειδικών Όρων, έχει το δικαίωμα εντός των ορίων του 
προβλεπόμενου κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, να επιφέρει κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του Έργου οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και 

στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος του Έργου, και να δίνει αντίστοιχες εντολές 
προς τον Ανάδοχο προκειμένου να καλύπτονται, ιδίως ανάγκες του Έργου που 

προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 
υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του Έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή 
σφάλματα της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται 

απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του Έργου, παρά την πλήρη 
εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του Έργου και 

υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται ο «βασικός σχεδιασμός» του Έργου, δηλαδή 
η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται 

από τη σύμβαση.  
Το κονδύλι των απροβλέπτων υπολογίζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό της συμβατικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας των εργασιών, χωρίς την αναθεώρηση και τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας. Το κονδύλιο των απροβλέπτων αναγράφεται επακριβώς στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 της παρούσης σύμβασης. Σε συμπλήρωση του Άρθρου 44 των Γενικών 

Όρων ισχύουν τα εξής: 
 
1. Η Εταιρεία δικαιούται να αναθέτει στον Ανάδοχο συμπληρωματικές εργασίες, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ελληνικού νόμου 

και της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις απρόβλεπτες συμπληρωματικές συμβάσεις, ιδίως 

όσον αφορά στο ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος του 50%, όπως ισχύει. 

2. Οι συμπληρωματικές εργασίες (συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τυχόν 

απαιτούμενων μελετών), είναι εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη συναφθείσα 

σύμβαση, αλλά έχουν καταστεί αναγκαίες για την εκτέλεση της συναφθείσας 

σύμβασης, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες 

αυτές δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από τη συναφθείσα 

σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την Εταιρεία ή μολονότι 

μπορούν να διαχωριστούν από τη συναφθείσα σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες 

για την ολοκλήρωσή της. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα συνάπτει 

συμπληρωματικές συμβάσεις με τον Ανάδοχο. 

3. Εάν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες 

εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη 

σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί 

στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται 

σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 

154 του ν4412/2016.οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
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σύναψης σύμβασης εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ακόλουθων 

δύο τιμών (άρθρο 337 παραγ. 2 του ν4412/2016): 

 Των κατώτερων ορίων 

 Του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης έργου. 

 

4. Επίσης τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας μπορεί να γίνει  

 με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, το όποιο όμως δεν 

υπερβαίνει σε αξία το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισμού 

μικρότερου του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την 

απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β). 

 Χρήση της “επί έλασσον δαπάνης” αθροιστικά σε ποσοστό 10%, από 

συμβατικές εργασίες των οποίων οι ποσότητες μπορούν να μειωθούν, χωρίς να 

αλλοιώνεται το “βασικό έργο” και δεν χρησιμοποιείται για  πληρωμή “νέων 

εργασιών” (άρθρο 156 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο του Συμφωνητικού μέχρι και κατά 

20%, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 
 

Άρθρο 5 

 
Τρόπος Πληρωμής 

 

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 43 «Τρόπος 
πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα 

γίνονται  ως εξής : 
 
1. Η Εταιρεία δε χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο  

 
2. Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος, και των αντίστοιχων 

αναθεωρήσεων, θα γίνονται με μηνιαίες πιστοποιήσεις (ή με μία και μοναδική πιστοποίηση  

που θα αφορά το σύνολο των εργασιών του έργου ανάλογα με τη φύση και την χρονική 

διάρκεια του έργου, όταν αυτή δεν ξεπέρνα του δύο ημερολογιακούς μήνες). 
3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο 

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

 
  

Άρθρο 6 

 
Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου 
 

Συνολική προθεσμία 
Η συνολική προθεσμία περατώσεως του Έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, που αναφέρεται 

στο άρθρο 20 της παρούσης.   
 

Προθεσμίες Πέρατος Έργου 
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Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις επιμέρους προθεσμίες που 

καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία θέσης σε 
ισχύ της Σύμβαση. 

 
2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 
 

2.1 Ο Ανάδοχος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής 
του Έργου με αναφορά σε διακριτές φάσεις  

 
2.2 Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω στοιχεία 

αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

 
 

Άρθρο 7 
Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 53 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι 

Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΔΔΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, 

ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος 

Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες 

παραγράφους. 
 

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 
 

2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται 

στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα εκ 30,00 €. 
 

2.3. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 

10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων 

εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις. 
 

2.4. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον 

Ανάδοχο. 
 

2.5. Εφ’ όσον εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις 

διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την 

παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το 

αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 8 
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την 
Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..................... που εξέδωσε.......................... για το 

ποσό των ..........   Ευρώ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του 
Συμβατικού Τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. 

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

του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και το τελευταίο μέρος των εγγυήσεων 
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αποδίδεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του 

Τελικού Λογαριασμού 

 
 

Άρθρο 9 

 
Αναθεώρηση Τιμών  

 

1. Στην παρούσα σύμβαση οι συμβατικές τιμές υπόκεινται σε αναθεώρηση.  
 

Άρθρο 10 

 
Ρήτρα Ακεραιότητας 

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
Σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να 

μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και 
μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της 

Σύμβασης, παράβαση του όρου αυτού εκ μέρους του Αναδόχου, αυτός δύναται να 
κηρύσσεται έκπτωτος.  
 

 

Άρθρο 11 
Επίλυση διαφορών.  

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα Σύμβαση συμφωνούνται τα 
Δικαστήρια των Αθηνών. 
 

 

Άρθρο 12   

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

φορέα προς αυτόν, των εξής: 
 

1.1. Προσωπικό με συγκεκριμένους τίτλους σπουδών, επαγγελματικά προσόντα ή 
εμπειρία και ειδικότερα των ………………, προκειμένου να εκτελεστούν οι εξής 
εργασίες: 

…………………………………………………………………….. 
 

Κατόπιν τούτου οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν υποχρεωτικά από το 
παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό ή σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασής του, 
από προσωπικό αντιστοίχων προσόντων της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

1.2. Πόρους που συνίστανται στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
του επάρκειας από την εταιρεία ……………….. . 

 
Κατόπιν τούτου η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία είναι από κοινού υπεύθυνη με 
τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Συμβάσεως και συνήψε Κοινοπραξία με τον 

Ανάδοχο, το Συμφωνητικό της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του.   
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2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο 

Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το Έργο, 
ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 53 και 55 

των Γενικών Όρων. 
 

Άρθρο 13 

 
Υπεργολάβοι  

 
[Θα καταγραφούν στο παρόν άρθρο οι τυχόν προταθέντες από τον Ανάδοχο, Υπεργολάβοι που 

θα έχουν τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας κατά τον διαγωνισμό].  
 

 Άρθρο 14  

 
Ευθύνη Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων ( εφόσον προτείνεται)  

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

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

 
 

2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική 
συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το προβλεπόμενο 

έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας. 
  

 
3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, το Κοινοπρακτικό με αριθμό επικύρωσης 

………………… (Δ.Ο.Υ. ……………….) σύμφωνα με το οποίο, η Εργοληπτική Επιχείρηση 

………………………………………….…… . συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό 
…………………. ………………………τοις εκατό (……%) και η Εργοληπτική Επιχείρηση 

…………………………………………………………..…………  συμμετέχει στην Κοινοπραξία με 
ποσοστό …………………. ……………………….τοις εκατό (……%).   

 

Άρθρο 15  

 
Σύμβαση Μακροχρόνιας Συντήρησης  

 
 

Στην παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπεται η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης 
Μακροχρόνιας Συντήρησης. 
 

 
 

Άρθρο 16 

 
Ισχύς της Σύμβασης 

  
   
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης  
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Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η 

Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.  
  

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει απαραίτητα μετά τη θεώρηση της Σύμβασης από την 
αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.820/78. 
 

Το Συμφωνητικό εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ υπογράφεται από τον κ. ………………………………., 
……………………………………., ενώ τα υπόλοιπα Τεύχη της Σύμβασης από τον κ. 

……………………………………………., ………………………………………… του/των οποίου/ων η 
υπογραφή είναι πλήρως δεσμευτική. 
 

  
 

 
 
1Συνημμένο 

Παράρτημα: Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 12 του παρόντος)                    
 

  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  
  

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 

                                             
1  Τίθεται αν έχει συμπεριληφθεί το Άρθρο 12 και περιλαμβάνει τα έγγραφα με τις παρασχεθείσες 

εγγυήσεις του τρίτου 


