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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

 

Ολόκληρος ο Νομός Φλώρινας, πλην των Κοινοτήτων Βαρικού και Βιτσίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 

Οι υπογεγραµµένοι 

1................................................................... 

2................................................................... 

3................................................................... 

 

δηλώνουµε υπεύθυνα προς το ∆Ε∆∆ΗΕ εν γνώση των συνεπειών του Νόµου «περί ψευδούς 

δηλώσεως» ότι: 

 

α. ο πρώτος εξ ηµών αναθέτει και ο δεύτερος αναλαµβάνει υπεύθυνα και συνεχώς, ως 

«Επιβλέπων», τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που 

απορρέουν από το Άρθρο 8 και γενικά από τα τεύχη της Σύµβασης του 

∆Ε∆∆ΗΕ µε αριθµό  ……………………………. 

 

β. ο πρώτος και ο δεύτερος εξ ηµών, Ανάδοχος και  «Επιβλέπων » αντίστοιχα  της  Σύµβασης  

του  ∆Ε∆∆ΗΕ  µε  αριθµό ……………………., ορίζουν τον τρίτο εξ ηµών, ο οποίος και αποδέχεται 

τον διορισµό του, ως «Αναπληρωτή του Επιβλέποντα» της παραπάνω Σύµβασης και δη υπό 

τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οριζόµενες στο Άρθρο 8 της Σύµβασης. 

 

γ. ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται να αντικαταστήσει 

τον Επιβλέποντα ή τον Αναπληρωτή  του «Έργου», να ειδοποιήσει τουλάχιστον ένα µήνα 

πριν εγγράφως το ∆Ε∆∆ΗΕ, προσκοµίζοντας συγχρόνως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για 

την αντικατάσταση. Οι δε Μηχανικοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν  

εγγράφως  το  ∆Ε∆∆ΗΕ  τουλάχιστον ένα µήνα πριν, για την πρόθεσή τους να παραιτηθούν 

από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη ........................... 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ∆ΗΛΟΥΝΤΕΣ 

 

 

 

 

 

Σηµείωση : 

Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Αναπληρωτή και του Επιβλέποντος, 

έκδοσης τελευταίου τριµήνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 

 

- Η ταυτότητα θα κατασκευασθεί µε ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χαρτί. 

 

- Θα προσκομισθεί στην Προϊσταμένη Υπηρεσία από τον ίδιο τον υπάλληλο και θα ελεγχθεί η 

ταυτότητά του. 

 

- Θα τεθεί πρωτότυπη σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ’ και 

πρωτότυπη υπογραφή του ∆ιευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον 

∆Ε∆∆ΗΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

 
 

 

- Το Ειδικό Σήµα οχήµατος θα κατασκευασθεί µε ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χαρτί 

και θα εξασφαλίζεται από αυτόν η ευκρίνεια των αναγραφόµενων στοιχείων. 

 

- Θα προσκοµισθεί στην Προϊσταµένη Υπηρεσία για κάθε όχηµα που απασχολείται στα 

συνεργεία του Αναδόχου. 

 

- Θα συµπληρωθούν τα στοιχεία βάσει της άδειας κυκλοφορίας, θα τεθεί πρωτότυπη 

σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ’ και πρωτότυπη υπογραφή 

του ∆ιευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον ∆Ε∆∆ΗΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης 

"Ανάδοχος" περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

από τη Σύµβαση. 

 

1. Αντικείµενο Ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡIΤΩΝ και   

οι   ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές 

βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή και ζώα που 

προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 

 

2. ∆ιάρκεια Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίσει µε την έναρξη µε οποιονδήποτε τρόπο των εργασιών 

του Αναδόχου και θα λήγει την ηµεροµηνία λήξεως της Σύµβασης ή της τυχόν καταγγελίας 

της. 

 

3. Όρια  Αποζημίωσης 

Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 

Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα 

ακόλουθα: 

 

α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ’ άτομο και ατύχημα ευρώ 

30.000,00 €. 

 

β. Σωματικές  βλάβες  ή  και  θάνατος  τρίτων  για  κάθε  ομαδικό  ατύχημα  ανεξαρτήτως 

του αριθμού των παθόντων ευρώ 150.000,00 €. 

 

γ. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή / και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου 

γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ’ αυτού και 

ζημιωθέντων αντικειμένων ευρώ 30.000,00 €. 

 

δ. Ανώτατο  όριο  ευθύνης  ασφαλιστών  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  ασφάλισης  ευρώ 

300.000,00 €. 

 

Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών µειωθεί κάτω του ποσού των 

ευρώ 300.000,00 € (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους 

ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η Σύµβαση ∆Ε∆∆ΗΕ – Αναδόχου  

όσο  και  το  σχετικό  Ασφαλιστήριο  Αστικής  Ευθύνης  του  Αναδόχου  έναντι Τρίτων 

εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να µη μένει υπασφαλισμένος,  οφείλει  

να  φροντίζει  για  την  άμεση  συμπλήρωση  του  ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών 

του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των 

ασφαλιστών να είναι συνεχώς   ευρώ 300.000,00 € καθ’ όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  

υποχρέωσης  του  Αναδόχου  για  ασφάλιση  της  αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. 
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Σ’ ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου  και Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων τα  

όρια  αποζημιώσεως  για  τα  οποία  θα  πραγματοποιείται  η  ασφάλιση  θα  πρέπει  να είναι 

τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 

 

 

4. ΕI∆IΚΟI ΟΡΟI 

που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής  Ευθύνης έναντι Τρίτων. 

 

α. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, το εν γένει προσωπικό του, οι συνεργάτες του και το προσωπικό τους 

θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης 

ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

β.    Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά 

του Αναδόχου ή του ∆Ε∆∆ΗΕ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή 

ζημιά  οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη  των  παραπάνω  προσώπων  η  οποία βλάβη ή 

ζημιά καλύπτεται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε 

ποσό εγγυήσεως για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. σχετιζομένων µε την αστική ευθύνη 

μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών. 

γ. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ, των  

συμβούλων,  συνεργατών  του  και  των  υπαλλήλων  τους,  στην  περίπτωση  που  η βλάβη 

της ζημιάς οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων. 

δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη του ∆Ε∆∆ΗΕ (ευθύνη 

προστήσαντος). 

ε.  Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 15 

ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών στην Περιοχή Φλώρινας η οποία ακολούθως θα το 

αποστέλλει για έλεγχο και φύλαξη στη ∆ΟΛ/Τομέα Παγίων-Συμβάσεων/Υπoτ. Ασφαλίσεων. 

 

 

5. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI 

που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. 

 

α. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα είναι συvασφαλιζόμενος. 

β. Το εν λόγω ασφαλιστήριο δε δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη γραπτή, 

δια συστημένης επιστολής, πριν από τριάντα (30) ημέρες σχετικής ειδοποίησης της 

ασφαλιστικής εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς το ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΜ-Θ/ Περιοχή 

Φλώρινας, Ηλέκτρας 6, Φλώρινα. 

 

 

6. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α. Κατά τη σύναψη της παραπάνω ασφάλισης o Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και 

να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λ.π. 

που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα, ιδιαίτερα των Ν.∆.400/76, Ν. 

439/76, Ν.1256/82, Ν. 1410/84, Π.∆. 609/85. 

β. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται µε τους όρους κ.λ.π. των Ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 

απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται  σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

γ. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 

προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π., o δε Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος  για  την  

αποκατάσταση  ζημιών  σε  πρόσωπα  ή  και  πράγματα  πέραν  από  τα ποσά καλύψεως των 

πιο πάνω ασφαλιστηρίων . 
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δ. Σε περίπτωση που o Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί µε τις 

παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή η ασφάλιση που συνομολογήσει κριθεί σαν µη 

ικανοποιητική από το ∆Ε∆∆ΗΕ, ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει στο όνομα και µε δαπάνες 

του Αναδόχου το πιο πάνω ασφαλιστήριο και  να παρακρατήσει (εντόκως µε το νόμιμο 

επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων είτε από το λαβείν, είτε µε κατάπτωση 

ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης. Επίσης σε περίπτωση που o 

Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των 

ασφαλίστρων ο ∆Ε∆∆ΗΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή του  δικαιούται να  καταβάλει  

τα  ασφάλιστρα  στους ασφαλιστές  για  λογαριασμό  του Αναδόχου και να παρακρατεί από 

το λαβείν κ.λ.π. του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατόν να εισπραχθεί από τους   

ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω 

ασφαλιστηρίου. 

ε. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία o Ανάδοχος συναρμολόγησε 

την παραπάνω ασφάλιση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε 

ζημιά κ.λπ. για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, o Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της µη εξοφλημένης  ζημιάς ή βλάβης κ.λπ. σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας Σύµβασης, ο δε ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιονδήποτε 

λογαριασμό του ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσεως ποσά που κατά την κρίση του 

απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα την …………………………, μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ’ ενός 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας  Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & 

Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Ιορδάνη 

Αμανατίδη Διευθυντή Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ και αφ’ ετέρου η εταιρία 

……………………………………………………………………………… (εφεξής καλούμενη «Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»), και 

εκπροσωπείται νόμιμα ………………………………….., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία», έχει υπογράψει την Κύρια 

Σύμβαση υπ’ αριθμ. …………………………..  με το δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο 

εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», με αντικείμενο την εκτέλεση Έργου, το οποίο 

συνίσταται στα εξής: 

  

«Λήψη ενδείξεων παροχών Χαμηλής Τάσης Καταναλωτών της Περιοχής Κεντρικής 

Θεσσαλονίκης  της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης» 

 

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη 

εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις «εμπιστευτικές πληροφορίες» που του παρέχονται ή του είναι 

προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία. 

 

3. Ορισμοί: Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

 

Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και της 

Εταιρείας λόγω της οποίας  υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή/και 

οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και της 

Εταιρείας με σκοπό τη σύναψη εμπορικής, οικονομικής ή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ 

τους.    

Ο όρος «εμπιστευτικές πληροφορίες» σημαίνει οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία 

σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική 

πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών 

της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με 

οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως «εμπιστευτική πληροφορία» νοείται 

οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως 

εμπιστευτική, και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την 

εκτέλεση και έπ’ ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης.  

Επίσης «εμπιστευτικές πληροφορίες» σημαίνει τα στοιχεία των νέων χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ, 

οι οποίοι αποτελούν εν δυνάμει πελάτες των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και τα 

στοιχεία των προμηθευτών των υφιστάμενων πελατών. 

 

4. Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου. 

 

Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής  υποχρεώσεις: 
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-να προστατεύει τις «εμπιστευτικές πληροφορίες» και να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα των στοιχείων που έρχονται στην κατοχή του ή του γνωστοποιούνται, και 

ειδικότερα στοιχείων (ονοματεπώνυμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) χρηστών του 

ΕΔΔΗΕ, κατά την εκτέλεση εργασιών στην παροχή τους ή για την εκτέλεση εν γένει της 

εργασίας του, καθώς και άλλων τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως στοιχεία 

προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας χρηστών του ΕΔΔΗΕ, κ.λ.π., που τυχόν θα υποπέσουν 

στην αντίληψή του, με αφορμή την εργασία του, έστω και εκ παραδρομής, π.χ. μέσω του 

μηχανογραφικού συστήματος που χρησιμοποιείται και από το προσωπικό του ή από τα 

διακινούμενα έντυπα μεταξύ αυτού και της Εταιρίας. 

 

-να μη χρησιμοποιεί τις «εμπιστευτικές πληροφορίες» για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά 

μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και τις δραστηριότητές του σε σχέση με την 

Εταιρεία. 

 

-να μην ανακοινώνει τις «εμπιστευτικές πληροφορίες» σε άλλους συνεργάτες που 

απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει 

σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και 

συναίνεση της Εταιρείας. 

 

- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις «εμπιστευτικές πληροφορίες» ούτε να τις αποθηκεύει 

σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει από την 

Εργοδότρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει 

τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των 

αντιγράφων. 

 

- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των «εμπιστευτικών πληροφοριών», καθώς 

και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει «εμπιστευτικές πληροφορίες». 

 

- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος 

των «εμπιστευτικών πληροφοριών» που βρίσκονται στην κατοχή του. 

 

- να μην εκμεταλλεύεται τις «εμπιστευτικές πληροφορίες» προκειμένου να προσπορίσει ίδιο 

περιουσιακό όφελος, απευθείας ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων. 

 

5.  Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία 

για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση 

ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε 

τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου, αυτός είναι 

υποχρεωμένος: 

α. να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των «εμπιστευτικών πληροφοριών» 

β. να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία 

περιέχουν «εμπιστευτικές πληροφορίες» και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση 

των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και 

γ. να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων 

προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει «εμπιστευτικές 

πληροφορίες», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών. 

 

5.1. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του 

Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν 

τον Αντισυμβαλλόμενο για δύο (2) χρόνια μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της 

Συνεργασίας. 
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6. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 

με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε 

ζημίας της Εταιρείας.  

 

7. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος 

φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία 

του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο 371 του Ποινικού 

Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914 περί Αθέμιτου 

Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης 

τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. 

 

8. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα 

ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή 

οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

9. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την 

παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

 

10. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας σύμβασης θα γίνεται 

μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου 

οποιουδήποτε άλλου έγγραφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου 

μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου. 

 

11. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.1. ανωτέρω,  η  παρούσα Σύμβαση ισχύει από την 

υπογραφή της και μέχρι τη λήξη με οποιοδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της 

Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου.  

 

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, 

συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα 

αντίγραφό της. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

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

 


