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Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
Περιοχή Ηρακλείου 

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   : Ζ620 – 4001831/2017 

ΣΥΜΒΑΣΗ     :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 

      

Στ…  ………………… σήμερα ………………, τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 

A.Ε.), που θα καλείται στη συνέχεια για συντομία Επιχείρηση ή ΔΕΔΔΗΕ ή Εργοδότης, με έδρα την Αθήνα, 

οδός Καλλιρόης 5 & Περραιβού, Τ.Κ. 117 43, και εκπροσωπείται  νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τον 

κ……………………, Διευθυντή Περιοχής Ηρακλείου και αφετέρου ο …………………………   με έδρα την 

……………οδός ………………………………. που εκπροσωπείται από τον ……………. και κατοικεί στη  …………………….. 

που θα καλείται στη συνέχεια Ανάδοχος, συνομολόγησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 

επιφύλαξη, τα ακόλουθα:   

 

Άρθρο 1ο 

                                                       Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Με τη Σύμβαση αυτή, ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί 

έγκαιρα στην εκτέλεση βοηθητικών υπηρεσιών μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στην έκταση της 

Περιοχής Ηρακλείου της Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ. Οι βοηθητικές υπηρεσίες μελετών Δικτύων Διανομής και 

Παροχών για συντομία θα αναφέρονται στη συνέχεια ως «υπηρεσίες», ή ως βοηθητικές υπηρεσίες. 

Στις «υπηρεσίες», περιλαμβάνονται: 

 

1.1. Όλες οι μεταβάσεις, προς και από τον τόπο των Δικτύων είτε των Παροχών για τα οποία εκτελεί 

«υπηρεσίες», καθώς και όλες οι απαραίτητες μεταβάσεις στην Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ  Περιοχής 

Ηρακλείου ή σε άλλες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, αν απαιτείται, ή σε γραφεία τρίτων, για τη 

συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών (σχεδίων πόλεως κλπ). Οι μεταβάσεις θα γίνονται με 

μέσα και με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

1.2. Οι τηλεφωνικές κλήσεις που θα απαιτηθούν για να επιβεβαιωθεί το ραντεβού «υπηρεσίας» 

ηλεκτροδότησης στο χώρο του πελάτη. Το ραντεβού θα κλείνεται από τον Ανάδοχο και θα 

γνωστοποιείται, έγκαιρα, στον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ (βλ. παράγραφο 4.3 της 

παρούσας Σύμβασης) μέσω του Ημερήσιου Προγράμματος, που αναφέρεται στην Παράγραφο 

4.1 της Σύμβασης. Πριν από την επίσκεψη το ραντεβού θα επιβεβαιώνεται με ευθύνη του 

Αναδόχου. 

 

1.3. Όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τους προς ηλεκτροδότηση χρήστες στους οποίους ο 

Ανάδοχος θα δίνει σαφείς γραπτές οδηγίες (σκαριφήματα) για την κατασκευή και διαμόρφωση 

του χώρου εγκατάστασης της μετρητικής διάταξης καθώς και των τυχόν απαραίτητων 

διελεύσεων του καλωδίου προς αυτήν. Οι οδηγίες αυτές θα αποτυπώνονται στο τελικό 

Κατασκευαστικό Σχέδιο, το οποίο θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση. 

 

1.4. Όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις με άλλους Δημόσιους και μη φορείς, (Δήμους, Νομαρχίες, 

Δασαρχεία, Αρχαιολογία κλπ) 

 

1.5. Η συνδρομή στην έκδοση αδειών από Δασαρχείο, Αρχαιολογία κλπ για την «υπηρεσία». 

Διευκρινίζεται ότι οι υπόψη άδειες θα εκδίδονται στο όνομα και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

ΔΕΔΔΗΕ ενώ η προετοιμασία του σχετικού φακέλου θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου.  

 

Ο χρόνος μεταξύ υποβολής του φακέλου και έκδοσης των αδειών δε θα προσμετρείται στο χρόνο 

εκτέλεσης της «υπηρεσίας». 
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Διευκρινίζεται ότι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την δέσμευση χώρων 

Υποσταθμών Εσωτερικού χώρου, τον καθορισμό των θέσεων εγκατάστασης Υποσταθμών 

Compact και άλλων εγκαταστάσεων που η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε θεωρεί κρίσιμες, θα γίνονται από το 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

1.6. Όλες οι απαιτούμενες τοπογραφικές υπηρεσίες . 

 

1.7. Η σύνταξη Κατασκευαστικών Σχεδίων, Φύλλων Πασσαλώσεως, Φύλλων Κατασκευών ΧΤ και 

μηκοτομών, όπου απαιτείται κατά περίπτωση, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ Η αποτύπωση των 

«υπηρεσιών» θα γίνεται είτε σε τυποποιημένα έντυπα είτε σε χαρτί μεγέθους Α4, ή όπου 

απαιτείται λόγω έκτασης του σχεδίου σε Α3 ή μεγαλύτερο, το οποίο θα έχει διαμορφωθεί 

κατάλληλα. Σημειώνεται ότι η μηκοτομή είναι αναγκαία σε όλες τις «υπηρεσίες » υπεραστικών 

δικτύων ΜΤ εκτός αν η Επιχείρηση κρίνει ότι δεν απαιτείται και το γνωστοποιήσει εγγράφως 

στον Ανάδοχο. Στα σχέδια που αφορούν σε δίκτυα ΧΤ θα αναγράφονται τα στοιχεία των δικτύων 

σύμφωνα με την τυποποίηση του ΕΤΚΔ. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα αποτυπώνονται οι 

απαιτούμενες εξασφαλίσεις, για τα εναέρια και ιδιαίτερα για τα υπόγεια δίκτυα. Θα 

τοποθετούνται πασσαλάκια ή επισημάνσεις με βάψιμο π.χ. σε πεζοδρόμια προκειμένου να 

υποδειχθούν οι θέσεις των στύλων και των επιτόνων. 

 

1.8. Οι απαραίτητοι μηχανικοί υπολογισμοί των στοιχείων της «υπηρεσίας». 

 

1.9. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου στο οποίο αφορούν οι βοηθητικές υπηρεσίες  

(κοστολόγηση μελέτης) αναλυμένος σε κοστολόγιο υλικών, εργολαβικών και εργατικών 

τοποθέτησης, καθώς και κοστολόγιο υλικών, εργολαβικών και εργατικών αποξήλωσης, εκτός αν 

υπάρξει διαφορετική συμφωνία μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου (βλ. Τιμολόγιο). 

 

1.10. Εκτός από τον τρόπο αποτύπωσης που αναφέρεται στην παρ. 1.7. της παρούσας Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται, αν του ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ να αποτυπώσει τις «υπηρεσίες » του και 

επί χαρτών της ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000, 1:50000, ή επί άλλων σχεδίων σε κλίμακα 1:500, 

1:1000, 1:2000 κλπ, τα οποία, όπως και τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στη 

παράγραφο 1.7., θα του τα χορηγήσει ο ΔΕΔΔΗΕ  

 

1.11. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, όποτε του ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, να μεταβαίνει στον τόπο 

των Δικτύων είτε των Παροχών για τα οποία εκτελεί «υπηρεσίες », κατά τη διάρκεια κατασκευής 

των αντίστοιχων έργων και να δίδει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την «υπηρεσία» που έχει 

εκπονήσει. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει εφόσον το έργο στο οποίο αφορά η «υπηρεσία» 

κατασκευασθεί εντός 6 μηνών από την παράδοση της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

Αναδόχου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει το δικαίωμα να παρακρατεί από τον επόμενο συγκεντρωτικό 

λογαριασμό του Αναδόχου ποσό ίσο με το 30% της καταβληθείσας αμοιβής της αντίστοιχης 

«υπηρεσίας». Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί ο τελευταίος συγκεντρωτικός λογαριασμός, το 

ποσό που προαναφέρθηκε καταβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση ή εκπίπτει από την 

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης (βλ. παράγραφο 13). 

 

1.12. Όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας «υπηρεσίας», ο Ανάδοχος διαπιστώσει την ανάγκη να 

αλλαχθεί, για λόγους ασφαλείας και κάποιο άλλο στοιχείο του δικτύου, για το οποίο δεν του έχει 

δοθεί εντολή, (π.χ. αλλαγή στύλου, αντικατάσταση μετρητικής διάταξης κλπ), θα εκτελεί τις 

απαραίτητες «υπηρεσίες » για την αλλαγή του εν λόγω στοιχείου, αλλά οι «υπηρεσίες » για την 

αλλαγή αυτή θα τίθενται υπόψη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για τελική έγκριση. 
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1.13. Επιπλέον επί των σχεδίων που θα παραδίδει ο Ανάδοχος θα αναγράφονται τα ακόλουθα : 

 

- Ο τίτλος της συγκεκριμένης «υπηρεσίας» ο οποίος θα την περιγράφει σύντομα αλλά με 

σαφήνεια. 

 

- Ο Αριθμός της Παροχής του πελάτη ή η αίτηση ηλεκτροδότησης του πελάτη ή ο αριθμός του 

ΣΑΒ,. Επίσης θα αναγράφεται ο αριθμός σκαριφήματος ή ο αριθμός σχεδίου ο οποίος θα 

χαρακτηρίζει την «υπηρεσία». 

 

- Τα τοπογραφικά στοιχεία του έργου τα οποία θα περιέχουν: 

 α. Για τις εντός σχεδίου περιοχές ή τους οικισμούς, τουλάχιστον τρεις οδούς του οικοδομικού 

τετραγώνου στο οποίο βρίσκεται το κύριο μέρος του έργου καθώς και η οδός και ο αριθμός 

του προς ηλεκτροδότηση ακινήτου. 

 β. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, ενδεικτική αποτύπωση όλων των δρόμων, αγροτικών, 

ιδιωτικών, μονοπατιών που βρίσκονται στη περιοχή του έργου με επισήμανση επί της κύριας 

οδού της διεύθυνσης στην οποία βρίσκεται ο πλησιέστερος οικισμός, καθώς και ο αριθμός 

της πλησιέστερης προς το υπόψη δίκτυο παροχής. 

 γ. Τέλος πάνω στο σχετικό σχέδιο, για τη ΜΤ, θα υπάρχει απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης 

περιοχής κλίμακας π.χ. 1:50.000, με σημείο (κύκλο, σταυρό) επισήμανσης της αρχής του 

δικτύου και μονογραμμικό σκαρίφημα που θα περιλαμβάνει τμήμα του υπάρχοντος δικτύου 

με τα στοιχεία αναγνώρισης του, όπου θα σημειώνονται δυο εκ των πλησιέστερων Υ/Σ ή 

διακοπτών, καθώς και το δίκτυο στο οποίο αφορούν οι βοηθητικές υπηρεσίες . 

 

- Η επισήμανση για τυχόν επιπλέον χρέωση των καταναλωτών, όπου απαιτείται (π.χ. 

περιπτώσεις μεταφοράς της παροχής).  

 

- Τυχόν ιδιαίτερες παρατηρήσεις της Περιοχής Διανομής (όπως π.χ. ότι η παροχή θα 

κατασκευαστεί μετά την κατασκευή κάποιου άλλου συγκεκριμένου έργου). 

 

- Η τυχόν ύπαρξη φυσικών εμποδίων όπως γκαράζ ή δένδρων στα οποία απαιτείται κλάδεμα. 

Επίσης, αναφορά σχετικά με το αν το ακίνητο είναι κλειστό και απαιτείται ιδιαίτερο ραντεβού 

καθώς και όποια άλλα στοιχεία ή πληροφορίες είναι απαραίτητα για την κατασκευή της 

παροχής.  

 

- Ειδικότερα, όταν η κατασκευή του έργου είναι επείγουσα για λόγους ασφαλείας, αυτό θα 

πρέπει να αναγράφεται εμφανώς με έντονα κεφαλαία κόκκινα γράμματα στο σχέδιο που 

παραδίδει ο Ανάδοχος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την 

«υπηρεσία» άμεσα και ξεχωριστά από τις υπόλοιπες. 

Επίσης, σε περίπτωση που κάποια «υπηρεσία» σχετίζεται με διακοπή υπηρεσιών τρίτων μέσω 

Αστυνομίας, αυτό θα αναγράφεται εμφανώς στο σχέδιο με έντονα κεφαλαία γράμματα εντός 

πλαισίου. 

 

- Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η κατασκευή ή διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης της 

μετρητικής διάταξης, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται, ως παρατήρηση στην «υπηρεσία». 

 

- Το σύστημα γείωσης (ΑΜΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗ ή ΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ)  

 

- Οι αποστάσεις και τα μήκη L, Lπ, Lκ, Lκπ, R, Rπ, που αφορούν στον υπολογισμό της συμμετοχής 

των καταναλωτών και έχουν μετρηθεί από τον Ανάδοχο στον τόπο του έργου, όπου:  

L: η απόσταση σε μέτρα του «κτίσματος» του καταναλωτή από το πλησιέστερο προς αυτό 

σημείο Χ.Τ. (ΟΔ Νο 61), 

Lπ: το μήκος σε μέτρα της συντομότερης τεθλασμένης γραμμής που συνδέει κάθε σημείο κάθε 

«κτίσματος» της συστάδας κτισμάτων που περιλαμβάνεται σε ομαδική αίτηση 
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ηλεκτροδότησης και καταλήγει ή διέρχεται από το πλησιέστερο υφιστάμενο σημείο ΧΤ Το 

Lπ μπορεί να είναι και άθροισμα των μηκών επιμέρους τεθλασμένων γραμμών και τυχόν 

ευθύγραμμων τμημάτων, 

Lκ: η απόσταση σε μέτρα του ακινήτου από το πλησιέστερο δίκτυο ΜΤ, 

Lκπ: το μήκος σε μέτρα της συντομότερης τεθλασμένης γραμμής που συνδέει κάθε σημείο κάθε 

«κτίσματος» της συστάδας κτισμάτων που περιλαμβάνεται σε ομαδική αίτηση 

ηλεκτροδότησης και καταλήγει ή διέρχεται από το πλησιέστερο υφιστάμενο σημείο ΜΤ Το 

Lκπ μπορεί να είναι και άθροισμα των μηκών επιμέρους τεθλασμένων γραμμών και τυχόν 

ευθύγραμμων τμημάτων, 

R: η απόσταση σε μέτρα του ακινήτου από τον πλησιέστερο υφιστάμενο Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, 

Rπ: το μήκος σε μέτρα της συντομότερης τεθλασμένης γραμμής που συνδέει κάθε σημείο κάθε 

«κτίσματος της συστάδας που περιλαμβάνεται στην κοινή αίτηση ηλεκτροδότησης και 

καταλήγει ή διέρχεται από τον πλησιέστερο υφιστάμενο Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ Το Rπ μπορεί να είναι 

και άθροισμα των μηκών των επιμέρους τεθλασμένων γραμμών και τυχόν ευθύγραμμων 

τμημάτων. 

 

- Επί των σχεδίων θα αναγράφονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87, οι 

οποίες θα έχουν ληφθεί με όργανο GPS, ακρίβειας τουλάχιστον 3 μέτρων, όλων των στύλων 

της γραμμής στην οποία αφορούν οι «υπηρεσίες », των θέσεων των Υποσταθμών, καθώς και 

των σημείων παροχών των χρηστών που θα ηλεκτροδοτηθούν. 

 

1.14. Εάν τα στοιχεία του υφιστάμενου εναέριου δικτύου ΜΤ και ΧΤ (όδευση γραμμής, γωνίες, 

κατηγορίες στύλων κλπ) που είναι αποτυπωμένα στα σχέδια  της Επιχείρησης και έχουν δοθεί 

στον Ανάδοχο προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση «υπηρεσιών», σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.2. της Σύμβασης, διαφέρουν σημαντικά από την υπάρχουσα κατάσταση, σε 

σημείο που να δημιουργείται πρόβλημα συσχέτισης των «υπηρεσιών» με το υπόλοιπο δίκτυο, η 

Επιχείρηση κατά την κρίση της μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αποτυπώσει σε σχέδια 

τμήμα του υφιστάμενου δικτύου που συσχετίζεται με τις εκτελούμενες από αυτόν υπηρεσίες . 

Επιπλέον, η αποτύπωση αυτή μπορεί να ζητηθεί από τον Ανάδοχο, εάν διαπιστώσει στην πράξη 

ότι η υφιστάμενη κατάσταση αποκλίνει σημαντικά από αυτή που αποτυπώνεται στα σχέδια που 

του χορηγήθηκαν. H αποτύπωση μετά από αίτημα του Αναδόχου υλοποιείται μόνο εάν το αίτημα 

αυτό εγκριθεί από την Επιχείρηση.  

Σε κάθε περίπτωση, η αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου θα γίνεται μόνο για περιορισμένο μήκος 

του, το οποίο έχει άμεση σχέση με τις «υπηρεσίες » που εκτελεί. Ειδικότερα, σε «υπηρεσίες » 

δικτύου ΧΤ και παροχών η αποτύπωση σε καμία περίπτωση δε θα επεκτείνεται πέραν της 

αναχώρησης ΧΤ στην οποία αφορούν οι «υπηρεσίες ». Επιπλέον, η αποτύπωση δικτύου ΜΤ δεν 

θα επεκτείνεται σε μήκος πέραν του ενός km ανά «υπηρεσία». 

Η αποτύπωση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: Τις συντεταγμένες των θέσεων των στύλων, το 

είδος και τη διατομή αγωγών και καλωδίων, τα μήκη ανοιγμάτων, τις γωνίες της γραμμής, τις 

υπερκατακευές των στύλων σύμφωνα με το ΕΤΚΔ, καθώς και σκαριφήματα δρόμων στους οποίος 

οδεύει το δίκτυο ή βρίσκονται πλησίον. 

 

1.15. Οι ηλεκτρολογικοί υπολογισμοί που απαιτούνται, όπως είναι ο υπολογισμός πτώσης τάσης, ο 

υπολογισμός βύθισης τάσης, ο υπολογισμός τήρησης της συνθήκης ουδετέρωσης, η επιλογή 

τηκτών ΜΤ και ΧΤ και γενικότερα μέσων προστασίας και ζεύξης, η επιλογή των αγωγών και 

καλωδίων, η επιλογή πυκνωτών, ο υπολογισμός απωλειών, η επιλογή ισχύος Μ/Σ, ο 

υπολογισμός του καλωδίου παροχής της συστάδας κ.τ.λ., θα γίνονται από τον Ανάδοχο.  

 

 

 

 

 

Άρθρο 2ο 

Όροι εκτέλεσης βοηθητικών υπηρεσιών μελετών 
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Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι έλαβε γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης και των τοπικών συνθηκών της 

Περιοχής στην οποία αφορούν οι ‹‹υπηρεσίες››, αναλαμβάνει δε να εκτελέσει τις «υπηρεσίες» 

αποδεχόμενος πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους : 

 

2.1. Οι «υπηρεσίες » θα γίνουν σύμφωνα με, τον Κανονισμό για την Εγκατάσταση και Συντήρηση 

Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ), τις Οδηγίες Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, τα 

υπηρεσιακά σημειώματα και το Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής (ΕΤΚΔ), τα οποία 

θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Επιχείρηση. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των ‹‹υπηρεσιών›› 

θα ακολουθεί τις έγγραφες οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, για θέματα 

σχετιζόμενα με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και την προστασία του δικτύου. Η Επιχείρηση 

ενδέχεται να παραδώσει στον Ανάδοχο προγράμματα λογισμικού, σχετικά με το αντικείμενο της 

Σύμβασης, τα οποία οφείλει να επιστρέψει με τη λήξη της. Ο Ανάδοχος, δεν έχει δικαίωμα να 

αντιγράψει τα στοιχεία αυτά και να τα δώσει με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ή να τα 

χρησιμοποιήσει για σκοπούς διαφορετικούς από την παρούσα Σύμβαση, γιατί αυτά αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης θα κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ. 

Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να παρακολουθήσει ταχύρυθμα 

σεμινάρια για να ενημερωθεί σε θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και διαδικασιών της Διανομής, 

τυποποίησης δικτύων της Διανομής, επιλογής στοιχείων δικτύων, αποτύπωσης δικτύων και 

κοστολόγησης. 

 

2.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ  θα καθορίζει στον Ανάδοχο :  

 Το είδος του δικτύου (εναέριο ή υπόγειο, Μέση ή Χαμηλή Τάση, ή μικτή εναέρια γραμμή Μέσης 

και Χαμηλής Τάσης). 

 Το είδος και τη διατομή των αγωγών και καλωδίων στη Χαμηλή Τάση. Σημειώνεται ότι οι 

αγωγοί και τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στη ΜΤ και ΧΤ αναφέρονται στη Παράγραφο 1 

του «Τιμολογίου υπηρεσιών». Ειδικότερα στα  εναέρια δίκτυα ΧΤ χρησιμοποιούνται σχεδόν 

πάντοτε Συνεστραμμένα Καλώδια 3x70 mm² Al + 54,6 mm² AAAC + 25mm² Al και 4x120 

mm² Al + 25 mm² Al και στα υπόγεια δίκτυα ΧΤ κατά κανόνα καλώδιο 3x150 mm²  Al + 50 

mm²  Cu XLPE. Σε ειδικές περιπτώσεις εναερίων δικτύων ΧΤ όπως π.χ. παραλλαγές 

υφισταμένων δικτύων θα χρησιμοποιούνται αγωγοί Cu ή Al κατόπιν εντολής του ΔΕΔΔΗΕ  

 Το είδος και τη διατομή των αγωγών και καλωδίων στη Μέση Τάση. Στα εναέρια δίκτυα ΜΤ 

χρησιμοποιούνται συνήθως γυμνοί αγωγοί Al ή Cu, διατομής 35 και 95 mm² και στα υπόγεια 

δίκτυα ΜΤ πάντοτε χρησιμοποιούνται καλώδια 3x240 mm² Al + 25   mm²   Al    XLPE.  Σε   

ορισμένες   περιπτώσεις,   στα   εναέρια   δίκτυα   ΜΤ   θα χρησιμοποιούνται Συνεστραμμένα 

Καλώδια ΜΤ XLPE 3x50 mm² Al + 50 mm2 St ή 3x150 mm² Al + 50 mm2 St κατόπιν εντολής 

του ΔΕΔΔΗΕ 

 Τις συνθήκες επιφόρτισης 

 Το είδος των στύλων (ξύλινοι, φυγοκεντρικοί τσιμεντόστυλοι ή δονητικοί τσιμεντόστυλοι) 

 

2.3. Οι στύλοι θα τοποθετούνται στα πεζοδρόμια, στα όρια των ιδιοκτησιών και γενικότερα σε θέσεις 

που θα είναι μόνιμες και θα επιφέρουν την ελάχιστη όχληση, τόσο από πρακτική όσο και από 

αισθητική άποψη. Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας 

Σύμβασης πλησίον υπαρχόντων ή υπό ανέγερση κτιρίων ή εγκαταστάσεων τρίτων, οφείλει να δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και 

από τις Οδηγίες της Επιχείρησης (βλ. παράγραφο 2.1) αποστάσεων ασφαλείας και στην 

αποτύπωσή τους στα σχέδια που παραδίδει. Επίσης να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των 

αποστάσεων ασφαλείας από το έδαφος.  

 

 

2.4. Ο Ανάδοχος, όπως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση θα είναι Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο. Θα πρέπει 

ο ίδιος ή συνεργάτης του με Σύμβαση Έργου ή υπάλληλος του αν είναι Φυσικό πρόσωπο ή συνεργάτης 

του με Σύμβαση Έργου ή υπάλληλος του αν είναι Νομικό πρόσωπο, να έχει τα ακόλουθα προσόντα: 
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2.4.1. Nα είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός άλλης ειδικότητας που να 

διαθέτει «γενική» άδεια εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως 

κατηγορίας και ειδικότητας, μέλος του ΤΕΕ, του οποίου οι υποχρεώσεις περιγράφονται στην 

παράγραφο 6.7, και ο οποίος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε βοηθητικές υπηρεσίες  

μελετών δικτύων Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τουλάχιστον για έξι μήνες ή να έχει 

εκτελέσει ‹‹υπηρεσίες››, αξίας τουλάχιστον 25.000€. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από 

την προσκόμιση εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ ή τρίτων. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι συναφείς με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 

2.4.2. Εναλλακτικά του 2.4.1 μπορεί να είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και του 

οποίου οι υποχρεώσεις περιγράφονται στην παράγραφο 6.7. 

           Ο εν λόγω Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. θα πρέπει να έχει εμπειρία 2 ετών σε 

μελέτες δικτύων Διανομής ή να έχει άδεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα καλύπτει 

τη μέγιστη ηλεκτρική ισχύ που θα μπορεί να διέλθει από τα δίκτυα για τα οποία εκτελεί 

«υπηρεσίες» και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία ενός έτους σε υπηρεσίες μελετών στα δίκτυα 

Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή να έχει εκτελέσει ‹‹υπηρεσίες›› αξίας τουλάχιστον 25.000 €. Η 

εμπειρία θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ ή τρίτων. Οι υπηρεσίες 

αυτές θα είναι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 

2.4.3. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει «υπηρεσίες» εντός της ίδιας Περιοχής της 

Διανομής και σε άλλους Αναδόχους, με τις προϋποθέσεις εμπειρίας ή απόκτησης εμπειρίας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.4.1. και 2.4.2. με διαδικασίες που κρίνει πρόσφορες, για 

λόγους διεύρυνσης της εμπειρίας και αποφυγής ολιγοπωλιακών καταστάσεων και στρέβλωσης 

της αγοράς. Ο προϋπολογισμός των «υπηρεσιών» που θα ανατίθενται σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο δε μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 25% του προϋπολογισμού του 

πλέον πρόσφατου Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου βοηθητικών εργασιών της Περιοχής. 

 

2.5. Πριν την έναρξη των «υπηρεσιών» της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει εγγράφως, 

στην Επιχείρηση  το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεσή τους και θα τον 

ενημερώνει για κάθε μεταβολή του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σταματήσει να απασχολεί σε 

«υπηρεσίες» της παρούσας Σύμβασης προσωπικό το οποίο δεν θεωρείται κατάλληλο από την 

Επιχείρηση. 

 

2.6. Για την παρακολούθηση του απασχολούμενου προσωπικού, ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει άμεσα 

το προσωπικό του καθώς και το προσωπικό του τυχόν Υπεργολάβου του με ταυτότητες 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο εικονιζόμενος είναι 

υπάλληλος ή συνεργάτης του Αναδόχου που εκτελεί το έργο της περίληψης για λογαριασμό του 

ΔΕΔΔΗΕ Οι υπόψη ταυτότητες θα θεωρούνται από την Επιχείρηση, για το απαραίτητο χρονικό 

διάστημα και θα επιστρέφονται σ’ αυτή με τη λήξη της Σύμβασης, καθώς και σε κάθε μεταβολή 

του προσωπικού του Αναδόχου που τις επηρεάζει. Προκειμένου να θεωρηθεί κάρτα για 

προσωπικό του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στην 

Επιχείρηση 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 (εάν πρόκειται για 

προσωπικό το οποίο σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να έχει ασφάλιση ΙΚΑ), από το οποίο να 

αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ουδείς εκ του προσωπικού του 

Αναδόχου ή τυχόν Υπεργολάβου του θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και 

θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος 

με την προαναφερόμενη κάρτα.   

          

          Σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής ταυτότητας οποτεδήποτε ζητηθεί, θα ενημερώνεται 

αμέσως η Επιχείρηση και θα γίνεται σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, προς αποφυγή τυχόν 

παράνομης χρήσης της ταυτότητας. 
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Ο Ανάδοχος θα αναγράφει στα οχήματα που χρησιμοποιεί για τη μετάβαση στον τόπο εκπόνησης 

των μελετών τα στοιχεία της αναθέτουσας Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ και της εργοληπτικής 

επιχείρησης που είναι ο ανάδοχος του έργου. 

Θα εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντα του με βάσει 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 των εργολάβων 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 μη συζητεί για παράπονα , αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται 

στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως , οφείλει δε να αναφέρει στην αρμόδια 

Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών 

πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2.7. Συμφωνείται ρητά και από κοινού συνομολογείται, ότι, η μετά του ΔΕΔΔΗΕ σχέση του 

αντισυμβαλλομένου, διέπεται αποκλειστικά και μόνο από την παρούσα Σύμβαση, σε καμία 

περίπτωση δε, η παρούσα δεν συνιστά σχέση ή Σύμβαση υπηρεσίας με τη ΔΕΔΔΕΗ Α.Ε, με 

οποιαδήποτε μορφή ή έννοια. 

Περαιτέρω, ο χρόνος παροχής στο ΔΕΔΔΗΕ των συμφωνημένων υπηρεσιών, σε καμιά περίπτωση 

δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφαλίσεως, αυτού ή του προσωπικού του, στο ΔΕΔΔΗΕ, 

και για το λόγο αυτό, δεν δικαιούται να ασφαλιστεί στο ΔΕΔΔΗΕ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα 

με επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ 

 

2.8. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις υπηρεσίες  που θα πραγματοποιήσει, δε θα χρησιμοποιήσει 

εν ενεργεία υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άτομα που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, σε 

αντίθετη περίπτωση θα κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ. 

 

2.9. Τις «υπηρεσίες» ο Ανάδοχος θα τις εκπονήσει με δικά του τεχνικά μέσα και προσωπικό, θα είναι 

δε μόνο αυτός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για την παράβαση οιασδήποτε διάταξης νόμου 

σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για κάθε ατύχημα ή ζημιά, που τυχόν θα 

προκληθεί είτε στο προσωπικό του που εργάζεται για το αντικείμενο της Σύμβασης, είτε σε τρίτα 

πρόσωπα ή πράγματα, υποχρεούται δε να λάβει, όλα τα προβλεπόμενα από τους νόμους μέτρα 

και να εκτελέσει τις «υπηρεσίες » σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, για την αποτροπή 

των παραπάνω κινδύνων. Επίσης ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άμεση 

αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς, θετικής ή αποθετικής, που τυχόν θα προκληθεί εξαιτίας 

του, τόσο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και ως αποτέλεσμα της πλημμελούς εκ μέρους 

του εκτέλεσης αυτής. 

 

2.10. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι μπορεί να εργάζεται πλησίον υπό τάση 

εγκαταστάσεων του Εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλει να εργάζεται με τη δέουσα 

προσοχή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων τόσο στον ίδιο όσο 

και στο προσωπικό του, για τα οποία, είναι αυτός μόνος υπεύθυνος, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 2.9. 

Άρθρο 3ο 

Ανάθεση «υπηρεσιών» στον Ανάδοχο από την Επιχείρηση 

3.1. Ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει από το ΔΕΔΔΗΕ  τα ακόλουθα στοιχεία για την προετοιμασία του 

ανά είδος «υπηρεσιών»: 

- Ηλεκτροδοτήσεις – επαυξήσεις ισχύος 

Την εντολή ηλεκτροδότησης από τον Τομέα Χρηστών, φωτοτυπία της άδειας οικοδομής, 

τοπογραφικό του ακινήτου για τις εκτός σχεδίου περιοχές και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο 

από την αρμόδια μονάδα για αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων, όπως είναι οι διαχωρισμοί 

κλπ. 

 

- Παραλλαγές με αίτηση του πελάτη: 
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Την αίτηση του πελάτη, τα σχέδια του ακινήτου (όψεις, κατόψεις ορόφων, τομές, διάγραμμα 

κάλυψης), με τις κατάλληλες θεωρήσεις, και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από το ΔΕΔΔΗΕ.  

- Ενισχύσεις, φύλλα επιθεώρησης, ΣΑΒ: 

Την εντολή του Γραφείου Λειτουργίας ή της εκμετάλλευσης ή του ΤΑΛΔ που περιγράφει την 

ενίσχυση, το ΣΑΒ ή το φύλλο επιθεώρησης, γραπτή εντολή που θα περιγράφει τις υπηρεσίες  

που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από το ΔΕΔΔΗΕ. 

- Μετατοπίσεις – τροποποιήσεις παροχών: 

Το αίτημα του πελάτη, την εντολή από τον Τομέα Χρηστών, και ότι άλλο κρίνεται από το 

ΔΕΔΔΗΕ απαραίτητο. 

 

3.1.1. Για όλα τα είδη υπηρεσιών, εκτός από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, ο ΔΕΔΔΗΕ  θα δίνει 

στον Ανάδοχο, όπου κρίνει σκόπιμο, γραπτές εντολές και οδηγίες για θέματα σχεδιασμού, 

ενίσχυσης, λειτουργίας και προστασίας των Δικτύων, τις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να 

ακολουθεί. 

Οι εντολές και οι οδηγίες θα του δίδονται στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της «υπηρεσίας» 

συγκεκριμένου έργου. 

 

3.1.2. Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης 

στα σχέδια των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ για θέματα που αφορούν τις «υπηρεσίες » που έχει 

αναλάβει, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00) ώστε να πάρει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τον παραπάνω σκοπό και χωρίς να μεταφέρει στοιχεία του αρχείου εκτός 

γραφείου του ΔΕΔΔΗΕ με οποιαδήποτε μορφή, πλην αποσπασμάτων που σχετίζονται με 

συγκεκριμένα έργα αρμοδίως υπογεγραμμένων. 

 

3.2. Όλες οι υπηρεσίες  που επιδίδονται στον Ανάδοχο θα καταγράφονται με αύξοντα αριθμό στους 

συνημμένους πίνακες 1Α, 2Α, 3Α, 4Α, 5Α, 6Α, 7Α, 8Α και 9Α. Οι υπόψη πίνακες θα συντάσσονται 

σε 2 αντίγραφα : Ένα αντίγραφο θα παίρνει ο Ανάδοχος και ένα θα κρατά ο ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης θα 

δίνεται στον Ανάδοχο και ένα αντίγραφο του συνημμένου Φύλλου Επιμέτρησης το οποίο θα 

συνοδεύει την κάθε «υπηρεσία». Ο Ανάδοχος θα παραδίδει το Φύλλο Επιμέτρησης 

συμπληρωμένο για κάθε «υπηρεσία» σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 

3.3. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό εξ’ αρχής αν το έργο στο οποίο αφορά η «υπηρεσία» 

εντάσσεται στις «απλές εναέριες παροχές» ή στις «λοιπές ηλεκτροδοτήσεις» η «υπηρεσία» θα 

καταχωρείται κατά την επίδοση μόνο στον Πίνακα 1Α. Μετά την ολοκλήρωσή της «υπηρεσίας», 

ο Ανάδοχος θα την καταχωρεί στον κατάλληλο Πίνακα (1Β ή 3Β). 

Σημειώνεται ότι, ως «απλή εναέρια παροχή», στο πλαίσιο της Σύμβασης, θεωρείται η παροχή 

που δεν απαιτεί επέκταση ή ενίσχυση δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Εάν για τη χορήγηση της παροχής 

απαιτείται επέκταση ή ενίσχυση δικτύου ΜΤ ή ΧΤ, η παροχή εντάσσεται στις «λοιπές 

ηλεκτροδοτήσεις. 

Όμοια πρακτική ακολουθείται και στην περίπτωση που δεν είναι γνωστό εξ’ αρχής αν το έργο 

εντάσσεται στις «υπόγειες παροχές» ή στις «λοιπές ηλεκτροδοτήσεις» (καταχώρηση κατά την 

επίδοση στον Πίνακα 2Α, καταχώρηση μετά την ολοκλήρωση στον Πίνακα 2Β ή 3Β). 

 

3.4. Στον Ανάδοχο θα επιδίδονται οι «υπηρεσίες » περιοδικά και με συχνότητα που θα καθορίζεται 

από το ΔΕΔΔΗΕ. Η συχνότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο φορές την εβδομάδα, με 

επιθυμητή την καθημερινή παραλαβή. Η επίδοση από το ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις παραγράφους 3.1 και 3.2. 

 

 

 

 

Άρθρο 4ο 

Ημερήσιο πρόγραμμα υπηρεσιών - Παράδοση των «υπηρεσιών» από τον  
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Ανάδοχο στην Επιχείρηση 

 

4.1. Κάθε ημέρα, ο Ανάδοχος θα στέλνει στον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ με τρόπο που 

θα συμφωνηθεί (π.χ. FAX, e-mail), κατάσταση (Ημερήσιο Πρόγραμμα Υπηρεσιών) η οποία θα 

περιλαμβάνει τις «υπηρεσίες» με τις οποίες εκτιμά ότι θα ασχοληθεί επί τόπου του έργου την 

επόμενη ημέρα (για τη λήψη π.χ. τοπογραφικών στοιχείων) το προσωπικό του Αναδόχου που 

θα ασχοληθεί με αυτές, καθώς και την εκτιμώμενη ώρα απασχόλησης. 

Για τις βοηθητικές υπηρεσίες  για τις οποίες η επιτόπια απασχόληση είναι βραχυχρόνια, η 

κατάσταση θα αναφέρει ένα εύρος χρόνου (για παράδειγμα θα αναφέρει ότι για κάποιες 

συγκεκριμένες «υπηρεσίες» εναέριων παροχών θα γίνει επισκόπηση μεταξύ π.χ. 8 και 11 π.μ.). 

Σε περίπτωση απρόβλεπτης αλλαγής του προγραμματισμού «υπηρεσιών» κατά τη διάρκεια της 

ημέρας εκτέλεσής τους, θα ειδοποιείται άμεσα ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ (είναι 

αποδεκτή η τηλεφωνική ενημέρωση, υπό την προϋπόθεση ότι εντός της ίδιας ημέρας 

επιβεβαιώνεται εγγράφως, π.χ. με e-mail ή FAX). 

Ανά πάσα στιγμή, ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης θα μπορεί να «εντοπίσει» τα 

συνεργεία του Αναδόχου που εργάζονται επί τόπου που έργου ακόμη και σε βραχυχρόνιες 

υπηρεσίες  αποτύπωσης. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στον Εντεταλμένο 

Εκπρόσωπο τον αριθμό (ή τους αριθμούς) τηλεφώνου τον οποίο θα μπορεί να καλεί για να 

ενημερώνεται για την ακριβή θέση των συνεργείων του Αναδόχου. 

 

4.2. Ο Ανάδοχος, εκτός αν υπάρξει διαφορετική έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλες τις «υπηρεσίες» της Σύμβασης, εντός των 

προθεσμιών πού θέτει η Επιχείρηση στους Πίνακες ανάθεσης «υπηρεσιών» (Πίνακες 1Α, 2Α, 3Α, 

4Α, 5Α, 6Α, 7Α, 8Α και 9Α). Οι προθεσμίες θα καθορίζονται με γνώμονα τη συμμόρφωση με τις 

προθεσμίες της Υπουργικής Απόφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ.10/6636/26-3-07. Σε κάθε περίπτωση ο 

συνολικός χρόνος μελέτης θα καθορίζεται από την Επιχείρηση και η προθεσμία παράδοσης θα 

είναι τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες προγενέστερη από την προθεσμία που θέτει η 

Υπουργική Απόφαση. 

Για «υπηρεσίες» που αφορούν σε δίκτυα, τα οποία δεν εμπίπτουν στην Υπουργική Απόφαση 

Δ5/ΗΛ/Β/Φ.10/6636/26-3-07, οι προθεσμίες παράδοσης θα καθορίζονται κατά την κρίση του 

ΔΕΔΔΗΕ 

 

4.3. Ο Ανάδοχος, αφού εκτελέσει πλήρως και επιμελώς τις «υπηρεσίες» που του έχουν επιδοθεί, 

όπως οι υπόψη «υπηρεσίες» περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, θα υποβάλει στην 

Περιοχή ……………… τα παραδοτέα, δηλαδή τα σχέδια και λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στην 

υπόψη παράγραφο 1, το Φύλλο Επιμέτρησης κάθε «υπηρεσίας» συμπληρωμένο και τους πίνακες 

1Β, 2Β, 3Β, 4Β, 5Β, 6Β, 7Β, 8Β και 9Β συμπληρωμένους, ως εξής: 

- σε ηλεκτρονική μορφή, με τρόπο που θα συμφωνηθεί με την Επιχείρηση (μέσω e-mail, CD, 

USB, κ.λ.π.), και  

- σε έντυπη μορφή, σε δυο τουλάχιστον αντίγραφα 

για τον έλεγχο και την έγκρισή τους από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ Ο 

Εντεταλμένος Εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος, θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εγγράφως, 

εντός πέντε ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, θα είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με άδεια ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων η οποία θα καλύπτει την ηλεκτρική ισχύ του έργου στο οποίο αφορά καθεμία 

από τις προς έλεγχο «υπηρεσίες ». 

 

4.4. Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ, αφού παραλάβει τα παραδοτέα, όπως αυτά ορίζονται 

στην παράγραφο 4.3., θα τα ελέγξει και είτε θα τα εγκρίνει, είτε θα σημειώσει παρατηρήσεις και 

θα τα επιστρέψει για διόρθωση στον Ανάδοχο, το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την 

παραλαβή τους. 
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4.5. Κατά τον έλεγχο των παραδοτέων (βλ. παράγραφο 4.4), ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος της 

Επιχείρησης δικαιούται να καλέσει τον αρμόδιο από πλευράς του Αναδόχου, για τις βοηθητικές 

υπηρεσίες  συγκεκριμένης μελέτης (ή συγκεκριμένων μελετών) για παροχή διευκρινίσεων. 

Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας αυτής, σε κάθε «υπηρεσία» που παραδίδει ο Ανάδοχος, θα 

αναγράφεται και ο αρμόδιος για τις επιτόπου του έργου υπηρεσίες  αποτύπωσης, λήψης 

στοιχείων κλπ, με την επισήμανση ότι πρόκειται απλά και μόνο για πληροφοριακό στοιχείο (η 

ευθύνη του Αναδόχου, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 6.7 ισχύει στο ακέραιο). 

 

4.6. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο των παραδοτέων, ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ θα 

διασταυρώνει τις παραδοθείσες υπηρεσίες  με τα Ημερήσια Προγράμματα Υπηρεσιών 

(καταστάσεις), τα οποία υποβλήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. 

Θα πρέπει οι βοηθητικές υπηρεσίες  κάθε μελέτης που παραδίδονται να συμπεριλαμβάνονται 

στον προγραμματισμό. Επιπλέον, τα στοιχεία του προγραμματισμού θα πρέπει να είναι εύλογα. 

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα παραπάνω, θα ζητούνται από τον Ανάδοχο γραπτές 

εξηγήσεις. 

 

4.7. Σε περίπτωση που ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ σημειώσει επί των παραδοτέων, 

ότι απαιτούνται διορθώσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αυτές τις διορθώσεις, 

και να επιστρέψει εκ νέου στον εντεταλμένο εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ τα παραδοτέα για 

επανέλεγχο και έγκριση, το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών για μελέτη σύνδεσης στη ΧΤ 

και 3 εργάσιμων ημερών για μελέτη σύνδεσης στη ΜΤ. Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ 

μπορεί να θέτει μικρότερη προθεσμία για τις υπόψη «υπηρεσίες », για λόγους τήρησης 

νομοθετικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης. 

Για «υπηρεσίες » που αφορούν σε δίκτυα τα οποία δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της Υπουργικής 

Απόφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ.10/6636/26-3-07 οι χρόνοι της παρούσας υποπαραγράφου (4.7) θα 

καθορίζονται από το ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Άρθρο 5ο 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη διασφάλιση των εργασιακών και  

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων 

 

5.1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, 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. 

 

5.2. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι  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 καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων 

από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής 

των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής 

τήρησης των όρων 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 ΔΕΔΔΗΕ και 
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(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 

όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, 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 που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και 

καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών 

καταστάσεων του προσωπικού του, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 

Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, σε χώρο 

των γραφείων της Επιχείρησης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του 

προσωπικού του αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ.  

 

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, για το προσωπικό που ο 

ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό του τυχόν 

Υπεργολάβου του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και εκ μέρους των τυχόν 

υπεργολάβων του. 

 

5.3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία 

του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου, 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. 

 

 

Άρθρο 6ο 

Συμβατικό τίμημα – Έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου – Ευθύνες 

 

6.1. Ο προϋπολογισμός των «υπηρεσιών» προ εκπτώσεως ανέρχεται σε ογδόντα επτά  χιλιάδες  

ευρώ (87.000,00 €). Μετά την εφαρμογή της γενικής ενιαίας έκπτωσης επί του 

προϋπολογιζόμενου ποσού, το τελικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ……………… 

 

6.2. Το πληρωτέο τίμημα θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό ενιαίας έκπτωσης ……% 

(……………………..τοις εκατό), εφαρμοσμένο επί του προϋπολογιζόμενου ποσού του συνημμένου 

Τιμολογίου Σύμβασης  – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

 

6.3. Το πραγματικό μηνιαίο προϋπολογιστικό τίμημα δεν θα υπερβαίνει το 150% και δεν θα είναι 

μικρότερο του 50 % του μέσου μηνιαίου προϋπολογιστικού τιμήματος. 

 

6.4.  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά την κρίση της μπορεί να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο  έως 50% ή να 

το μειώσει έως 30% με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος χωρίς ο Ανάδοχος να 

δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 

6.5. Το τίμημα καταβάλλεται για πλήρεις εγκεκριμένες «υπηρεσίες». Το παραπάνω τίμημα, 

συμφωνείται ότι καλύπτει κάθε δαπάνη του Αναδόχου για τις «υπηρεσίες» που του ανατίθενται, 

το εύλογο όφελος του Αναδόχου, τις τυχόν εισφορές, τα τέλη και γενικότερα, όλα τα έξοδα που 

επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο. Στο πιο πάνω ποσό, θα συνυπολογίζεται ο 

εκάστοτε ΦΠΑ, με τον οποίο θα επιβαρύνεται η Επιχείρηση και θα αποδίδεται στο Ελληνικό 

Δημόσιο από τον Ανάδοχο. 

 

 

 

6.6. Συμφωνείται ρητά, ότι το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και ο Ανάδοχος παραιτείται του 

δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή αυτού, για οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία, και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ., δεδομένου ότι τον κίνδυνο της 



 

 
14 

 

μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί σαν ενδεχόμενο και τον έλαβε υπόψη στην 

προσφορά του. 

 

6.7. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την ορθή αποτύπωση του δικτύου στο οποίο αφορούν οι 

«υπηρεσίες » (συντεταγμένες, αποστάσεις, γωνίες), για τη τήρηση των ορίων ασφαλείας από 

δρόμους, κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στον ΚΕΣΥΓΗΕ, καθώς και για κάθε 

άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την επιτόπου εξέταση, και γενικότερα για την πληρότητα και 

αρτιότητα των «υπηρεσιών» και την εκτέλεσή τους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και 

της τεχνικής. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τους μηχανικούς υπολογισμούς, βάσει των 

οποίων επιλέχθηκαν τα στοιχεία του δικτύου (στύλοι, κατασκευές ΜΤ και ΧΤ, καλώδια, αγωγοί 

κλπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ρυθμίσεις του ΔΕΔΔΗΕ  

Ο ΔΕΔΔΗΕ δια του Εντεταλμένου Εκπροσώπου της, ελέγχει και εγκρίνει τα παραπάνω, και δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τα στοιχεία της «υπηρεσίας» που προσκομίζει ο Ανάδοχος, τα οποία 

προκύπτουν από την επιτόπου επίσκεψη. 

 

Άρθρο 7ο 

Διάρκεια της Σύμβασης 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μηνών από ………..…. έως .……….…  και δύναται 

να παραταθεί για έξι (6) ακόμα μήνες, με μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ και με έγγραφη 

ειδοποίηση του Αναδόχου ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη Συμβατική λήξη της και μέσα στο 

πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού της παραγράφου 6.4. 

 

Άρθρο 8ο 

Τρόπος πληρωμής 

 

8.1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο, θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 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 Φ.Π.Α. ο οποίος θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. 

Μέσα στην προθεσμία αυτή, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης 

φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των αποβληθέντων δικαιολογητικών καθώς 

και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας υπηρεσιών του Εργολάβου. 

 

Ο Εργοδότης δε θα καταβάλλει αμοιβή στον Ανάδοχο για τις «υπηρεσίες » που είτε δεν έχουν 

εγκριθεί από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ, είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

 

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

επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

8.2. Στο τέλος κάθε μήνα, θα συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται προς έγκριση 

στην Επιχείρηση, οι συνημμένοι Πίνακες 10 (Μηνιαία απόδοση εγκεκριμένων υπηρεσιών) και 11 

(Συγκεντρωτικός λογαριασμός και πιστοποίηση υπηρεσιών), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν 

«υπηρεσίες » που έχουν εγκριθεί από την Επιχείρηση. Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος της 

Επιχείρησης οφείλει να εγκρίνει τους πίνακες ή να τους επιστρέψει στον Ανάδοχο με 

παρατηρήσεις, προς διόρθωση, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 

την υποβολή τους. Η έγκριση των Πινάκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του 

Αναδόχου. 

 

8.3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την κατάθεση από μέρους του Τιμολογίου 

παροχής Υπηρεσιών και όλων των νομίμων δικαιολογητικών, και αφού γίνουν οι νόμιμες 

κρατήσεις. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος πριν από κάθε πληρωμή του υποχρεούται να υποβάλει τα 

εξής δικαιολογητικά: 
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– Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

– Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εάν το ποσό υπερβαίνει το ισχύον όριο απαλλαγής 

– Ασφαλιστική ενημερότητα 

– Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί 

απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για απασχολούμενο 

προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου 

– Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) 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 

– Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το 

οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ 

– Εγκεκριμένους τους πίνακες 10 και 11, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.2 του παρόντος 

άρθρου. 

 

8.4. Ο Ανάδοχος πριν την τελική εκκαθάριση της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στο ΔΕΔΔΗΕ 

όλες τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις για τις ζημιές που τυχόν έχει προκαλέσει προς τρίτους. 

 

Άρθρο 9ο 

                                                               Κρατήσεις 

 

1. Για κάθε «υπηρεσία» που θα παραδίδει ο Ανάδοχος θα γίνονται οι παρακρατήσεις φόρων βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

2. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 375 

παρ. 7 ν.4412/2016 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

 

3. Για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, επιβάλλεται εισφορά υπέρ του 

Δημοσίου 0,02% για το ΕΣΗΔΗΣ, με αντίστοιχη παρακράτηση σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 10ο 

Ασφαλιστικές καλύψεις 

 

10.1. Ο Ανάδοχος, πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με 

ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί, με δικές του 

δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: Ασφάλιση του προσωπικού του (ΙΚΑ κλπ), των οχημάτων 

του και ασφάλιση των επιβαινόντων στα οχήματά του. Οι ασφαλίσεις του προσωπικού του 

Αναδόχου θα γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση μέσω ασφαλιστικών καταστάσεων, στις οποίες 

θα φαίνεται η σχέση εργασίας του με τον Ανάδοχο, πριν από οποιαδήποτε απασχόλησή του 

προσωπικού σε υπηρεσίες  της παρούσας Σύμβασης. 

 

 

10.2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν και να 

καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τα καθορισμένα στο συνημμένο τεύχος «Ασφαλίσεις». 

 

 

Άρθρο 11ο 
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Απαγόρευση υποκατάστασης και εκχώρησης 

 

11.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς η με υπεργολαβία στην 

εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση χωρίς την προγενέστερη 

έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ 

 

11.2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση η 

μεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και 

προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση 

του ΔΕΔΔΗΕ Με την έγκρισή της η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις 

προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

 

11.3.  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 ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ. 

γ) κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο 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 εργαζομένους της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στο 

αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 

ΑΚ. 

 

Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαμβάνει 

γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 

Άρθρο 12ο 

                                                           Ποινικές ρήτρες 

 

12.1. Η μη τήρηση των ρυθμίσεων της παρ. 1 και ιδιαίτερα της παρ. 1.13 σε «υπηρεσία» θεωρείται 

κακοτεχνία, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο στην αμέσως επόμενη παράδοση 

ή παραλαβή «υπηρεσιών». Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει εντός δύο εργάσιμων 

ημερών την αναθεωρημένη «υπηρεσία», με πρωτοκόλλησή της στο γενικό πρωτόκολλο της 

Περιοχής, άλλως θα του επιβάλλεται εφάπαξ ποινική ρήτρα 100€ καθώς και ρήτρα εκπρόθεσμης 

παράδοσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 12.2.  

 

12.2. Για κάθε ημέρα αναιτιολόγητης υπέρβασης της προθεσμίας που τέθηκε κατά την ανάθεση 

«υπηρεσίας», θα παρακρατείται ποινική ρήτρα ίση με το 5% της αμοιβής της συγκεκριμένης  

«υπηρεσίας». Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε αστική απαίτηση τρίτων προς το ΔΕΔΔΗΕ εξ’ αιτίας 

των παραπάνω καθυστερήσεων. 

 

12.3. Σε περίπτωση: 

- μη υποβολής Ημερησίου Προγράμματος Υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. 

- μη εκτέλεσης υπηρεσιών σύμφωνα με το Ημερήσιο Πρόγραμμα, χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση του Εντεταλμένου Εκπροσώπου σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. 

- αδυναμίας εντοπισμού της ακριβούς θέσης των συνεργείων του Αναδόχου σύμφωνα με την 

παράγραφο 4.1, με ευθύνη του Αναδόχου 
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- υποβολής βοηθητικών υπηρεσιών μελετών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε Ημερήσιο 

Πρόγραμμα (βλ. παράγραφο 4.6.) 

- υποβολής βοηθητικών υπηρεσιών μελετών, τα στοιχεία εκτέλεσης των οποίων, όπως 

αναφέρονται στα Ημερήσια Προγράμματα, είναι καταφανώς μη εύλογα (παράγραφος 4.6) 

- μη προσέλευσης του αρμοδίου από πλευράς Αναδόχου για παροχή διευκρινίσεων για τις 

βοηθητικές υπηρεσίες  συγκεκριμένων μελετών εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη γραπτή 

πρόσκληση του (βλ. παράγραφο 4.5). Στο διάστημα των 3 ημερών δεν προσμετρούνται ημέρες 

απουσίας του αρμοδίου από πλευράς Αναδόχου για λόγους π.χ. άδειας ή ασθένειας, για τις 

οποίες έχει ειδοποιηθεί η Επιχείρηση. 

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50€ ανά περίπτωση. 

 

12.4. Σε περίπτωση απασχόλησης από τον Ανάδοχο προσωπικού το οποίο δε διαθέτει την ταυτότητα 

της παραγράφου 2.6. επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300 € ανά ημέρα και ανά άτομο προσωπικού 

του Αναδόχου για το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση. 

 

12.5. Όλες οι ποινικές ρήτρες είναι ανέκκλητες και ο Ανάδοχος οφείλει να τις καταβάλλει χωρίς 

αντιρρήσεις. 

 

12.6. Οι ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, 

πληρωμή προς τον Ανάδοχο.  

 

12.7. Το σύνολο των παραπάνω ποινικών ρητρών που παρακρατούνται από τον Ανάδοχο δε μπορεί 

να υπερβεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν 

πρόσθετων υπηρεσιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 13ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

13.1. O Ανάδοχος κατέθεσε  σήμερα   την   εγγυητική   επιστολή   καλής   εκτέλεσης με αρ. 

……………/…………….., συνολικού ποσού ……………………….. (…………….€), η οποία αντιστοιχεί 

στο 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., για την ακριβή, πιστή και 

εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας Σύμβασης που θεωρούνται εξ 

ίσου ουσιώδεις. 

Σημείωση: Σύμφωνα με τον Ν. 4281/2014, όπως οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, έτσι και 

οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως θα πρέπει να προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη- μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Το κείμενο της ως άνω εγγυητικής θα είναι σύμφωνο με 

το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

13.2. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή, θα επιστραφεί ατόκως στον Ανάδοχο σε χρονικό διάστημα 6 

μηνών μετά από την έγκριση του τελευταίου λογαριασμού της παρούσας Σύμβασης, μετά από 

σχετική έγγραφη αίτησή του και μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από την Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι δεν προέκυψε λόγος κατάπτωσης της 

υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για παράβαση όρων της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 14ο 

       Επίλυση διαφωνίας 
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Για κάθε διαφωνία που τυχόν θα ανακύψει από την εκτέλεση της παρούσας θα γίνεται προσπάθεια φιλικής 

επίλυσης εντός μηνός. Στο πλαίσιο αυτό, διαφωνία σχετικά με την εκτέλεση Σύμβασης που έχει συναφθεί 

μεταξύ Περιοχής Διανομής και Αναδόχου και δεν μπορεί να επιλυθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 

θα παραπέμπεται στην αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας προς εξεύρεση λύσης. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της φιλικής επίλυσης της διαφωνίας, οι συμβαλλόμενοι δύναται να διεκδικήσουν 

δικαστική επίλυσή της. 

 

Σε αυτή την περίπτωση, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 

Άρθρο 15ο 

                                                   Καταγγελία της Σύμβασης 

 

15.1. Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί την έναρξη εκτέλεσης του Συμβατικού αντικειμένου, ή δεν τηρεί 

συστηματικά τις προθεσμίες που θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ ή παραδώσει τρεις «υπηρεσίες » με σοβαρές 

παραβάσεις του ΚΕΣΥΓΗΕ, ή των αναφερόμενων στο ΕΤΚΔ ή των Οδηγιών του ΔΕΔΔΗΕ, παρ’ 

όλες τις συστάσεις που του έχουν γίνει από την Επιχείρηση στην πρώτη και δεύτερη «υπηρεσία» 

με σοβαρή παράβαση, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Ανάδοχο, στην 

οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και περιλαμβάνεται 

συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή υπηρεσιών που πρέπει να εκτελεσθούν από αυτόν, μέσα 

σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση». 

Η προθεσμία καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνική άποψη χρόνο για την 

εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη 

από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» μέσα στην 

προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, 

η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης. 

Σοβαρές παραβάσεις θεωρούνται: Οι παραβιάσεις των αποστάσεων ασφαλείας από δρόμους, 

κτήρια κλπ που θέτει ο ΚΕΣΥΓΗΕ και το ΕΤΚΔ, οι λανθασμένες επιλογές στύλων, κατασκευών 

κλπ οφειλόμενες σε λανθασμένους υπολογισμούς και γενικότερα οποιοδήποτε σφάλμα σχετικό 

με την εκτέλεση των «υπηρεσιών» από το οποίο, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, μπορεί να 

προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους ή για εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ ή τρίτων.  

 

15.2. Η μη τήρηση των όρων της παραγράφου 5 της Σύμβασης συνιστά λόγο καταγγελίας της 

Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει στον Ανάδοχο ‘’Ειδική Πρόσκληση’’, 

σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 15.1. 

 

15.3. Καταγγελία της Σύμβασης από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να γίνει και για καθένα από τους 

παρακάτω λόγους: 

(1) Επιβολή ποινικών ρητρών, σύμφωνα με την παράγραφο 12 της Σύμβασης, το ύψος των 

οποίων υπερβαίνει αθροιστικά το 15% του συμβατικού τιμήματος. 

(2) Καθυστερήσεις σε πλήθος «υπηρεσιών» που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της Υπουργικής 

Απόφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ.10/6636/26-3-07, το οποίο υπερβαίνει το 10% του συνολικού 

πλήθους υπηρεσιών της κατηγορίας αυτής που έχουν ανατεθεί στον Ανάδοχο. 

(3) Χρησιμοποίηση από των Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων που έχουν 

οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «υπηρεσιών», σύμφωνα και με την 

παράγραφο 2.8. της Σύμβασης. 

(4) Χορήγηση σε τρίτους ή χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης των στοιχείων που έχουν δοθεί στον Ανάδοχο από την Επιχείρηση σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.1. της Σύμβασης, όπως προβλέπεται και από την υπόψη παράγραφο. 
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(5) Υποκατάσταση του Αναδόχου από τρίτο ή τρίτους, ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την παράγραφο 11. 

 

15.4. Επιπλέον, η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί 

σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση 

όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή, 

σε περίπτωση κοινοπραξίας, όταν πτωχεύσουν όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη. Στην περίπτωση 

αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 15.6. 

 

15.5. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση της 

Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή 

αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση 

Έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης.  

Για την ένσταση αποφασίζει ο Δ/ντής Περιφέρειας. 

 

15.6. Με την οριστικοποίηση της Έκπτωσης σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και 

αποβάλλεται από το έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Κατά 

του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης 

για αποζημίωση, γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 

ημερομηνία της καταγγελίας, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στην παράγραφο 13 

της παρούσας Σύμβασης εγγυητική Επιστολή και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει κάθε ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ ανεξάρτητα από την κατάπτωση της Εγγυητικής 

Επιστολής. 

Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του έργου, είτε να το αναθέσει σε 

άλλον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος επιστρέφει όλα όσα παρέλαβε από το ΔΕΔΔΗΕ στην έναρξη της 

παρούσας σύμβασης ήτοι ΕΤΚΔ, προγράμματα, οδηγίες κλπ. 

 

15.7. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση, αφού καλέσει τον Ανάδοχο να παρευρεθεί, θα 

διενεργήσει το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα 

καθορίσει το συνολικό ποσό με το οποίο τιμολογούνται οι ολοκληρωμένες «υπηρεσίες » που 

έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και δεν έχουν παραληφθεί (εάν υπάρχουν). 

Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε, η Επιχείρηση μπορεί 

να προβεί η ίδια στην απογραφή και να χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 

 

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. 

 

Άρθρο 17ο 

  Τροποποίηση Σύμβασης 

 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται χωρίς άλλη προϋπόθεση, η τροποποίηση της 

σύμβασης, 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.  
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Άρθρο 18ο 

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 αποκλειστικά 

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

 

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

 

Σαν επιβεβαίωση των παραπάνω, τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση σε τρία  

πρωτότυπα από τα οποία ένα έλαβε ο Ανάδοχος και δύο ο ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

 

                                                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

             Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


