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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. …….. 

 

Αντικείμενο: «Αποκοπές-Επαναφορές λόγω χρέους παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και 

κατόπιν αιτήματος πελάτη-εργασίες σε μετρητικές διατάξεις της Περιοχής Κοζάνης της 

ΔΠΜ-Θ.  

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την …-….-20..., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής 

καλούμενη ο «ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και 

εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αμανατίδη Ιορδάνη Διευθυντή Περιφέρειας Μακεδονίας-

Θράκης  και Αφετέρου  «…………………………………..» (εφεξής καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ») , που 

εδρεύει στ…, οδός ………………………… αριθμός …, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

…………………………………,  

Αφού έλαβαν υπόψη: 

1.  Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει, 

2. Την …………… απόφαση του…………1 ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία η προσφορά του Αναδόχου 

αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη/ η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη βάσει της τιμής, 

3. Την ……………. απόφαση του……….2 ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, 

4. Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν ασκήθηκαν προσφυγές/ασκήθηκαν 

προσφυγές, οι οποίες απορρίφθηκαν με την/τις …………….. απόφαση/αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 

        

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

 

 

 

                                           
1 Συμπληρώνεται με τον προσδιορισμό του οργάνου που εξέδωσε την πράξη καθορισμού προσωρινού 
αναδόχου. 
2 Συμπληρώνεται με τον προσδιορισμό του οργάνου που εξέδωσε την πράξη κατακύρωσης. 
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Άρθρο 1ο –Τεύχη της Σύμβασης 

 

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

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 

Α. Συμφωνητικό 

Β. Τιμολόγιο   

Γ.       Ασφαλίσεις 

E.      Υποδείγματα 

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

μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών 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 δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι δεν 

παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι 

δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 2ο  - Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 

συμφωνείται στην παρούσα την παροχή της υπηρεσίας «Διακοπών- επανασυνδέσεων, διαγραφών, 

νέων συνδρομών, αφαίρεσης και τοποθέτησης μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Κοζάνης της 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης» όπως περιγράφεται διεξοδικά στο επόμενο άρθρο.  

 

Άρθρο 3ο  - Τεχνική Περιγραφή 

1. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Παροχών 

 

Η λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών θα πραγματοποιείται καθημερινά τις εργάσιμες ώρες 

εντός χρονικού διαστήματος είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών κατά μήνα και σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ε.Υ., και πιο συγκεκριμένα: 

 

1.1. Η λήψη ενδείξεων των παροχών γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια προς αποφυγή 

σφαλμάτων, που συνεπάγονται την απώλεια εσόδων του ΔΕΔΔΗΕ ή την άνευ λόγου 

επιβάρυνση των καταναλωτών και ως εκ τούτου την έκθεση του κύρους του ΔΕΔΔΗΕ 
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έναντι αυτών. 

 

1.2. Οι ενδείξεις των μετρητών των παροχών θα καταχωρούνται στους φορητούς 

καταχωρητές (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ.), οι οποίοι θα 

παραλαμβάνονται καθημερινά, με τη φυσική παρουσία των υπαλλήλων του Αναδόχου, 

από το αρμόδιο γραφείο μεταξύ 7:30 – 8:00 και θα επιστρέφονται μέχρι την 14:30 της 

ίδιας ημέρας, εκτός εάν λόγω εκτάκτων αναγκών έχει δοθεί διαφορετική εντολή από την 

Ε.Υ. 

 

1.3. Σε περίπτωση μη λήψης ένδειξης κάποιας παροχής, θα σημειώνεται στο φορητό 

καταχωρητή (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ.), η ένδειξη «Ακίνητο 

Κλειστό (ΑΚ)», θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο λόγος μη λήψης ένδειξης (ακατοίκητο, 

απουσιάζει, κλειστό κλπ. και θα λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του ακινήτου με 

ημερομηνία. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με το 30% της βασικής τιμής 

μονάδας των εργασιών αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β΄ του τεύχους 

Β΄ «Τιμολόγιο Εργασιών» της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη αναγραφής του λόγου μη 

λήψης της ένδειξης ή μη προσκόμισης στην Ε.Υ. της φωτογραφίας του ακινήτου, αφενός 

μεν δεν θα αποζημιώνεται ο Ανάδοχος και αφετέρου θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα, 

σύμφωνα με την παράγραφο Ε.7. του άρθρου 14 της Σύμβασης. Η αδυναμία λήψης της 

ένδειξης θα οριστικοποιείται μετά από δεύτερη αυθημερόν επίσκεψη του Αναδόχου στο 

ακίνητο. 

 

1.4. Στις περιπτώσεις «Κλειστών Ακινήτων», θα επικολλάται υποχρεωτικά σε εμφανές ¨σημείο 

στο ακίνητο του καταναλωτή και σε σημείο που δεν προκαλεί φθορά της περιουσίας του 

(όπως ξύλινη πόρτα), ειδικό ενημερωτικό αυτοκόλλητο σημείωμα, που παρέχεται από την 

Ε.Υ. και θα αναγράφεται υποχρεωτικά επ’ αυτού η ημερομηνία καθώς και η ώρα 

επίσκεψης στο ακίνητο.  

 

1.5. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μετρητών που οι οθόνες είναι σβηστές οφείλει να 

ενημερώνει με την έκδοση Δ.Α.Κ. (Δελτίο Αναφοράς Καταμετρητή). 

 

1.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει με την έκδοση Δ.Α.Κ. (Δελτίο Αναφοράς 

Καταμετρητή), για πελάτες που δεν είναι στη σωστή σειρά κατά την καταμέτρηση. 

 

1.7. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει στο πρώτο εξάμηνο, με επιπλέον προσωπικό, την καθολική 

λήψη συντεταγμένων GPS για όλες τις παροχές τις Περιοχής Σερρών. Οι συντεταγμένες 

θα καταχωρηθούν σε ειδική εφαρμογή που θα διατεθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί τον ανάλογο αριθμό tablets με δικά του έξοδα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα οριστούν  από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

1.8. Ενδείξεις θα λαμβάνονται για το σύνολο των μετρητών των παροχών, που εμφανίζονται 

στους φορητούς καταχωρητές ( ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ.), 

ανεξάρτητα από την κατάσταση τους (ενεργές - ανενεργές, κλπ.). Όλες οι ενδείξεις, 

παρατηρήσεις, Δ.Α.Κ. κλπ. θα πρέπει να καταχωρούνται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια 

της καταμέτρησης και όχι εκ των υστέρων. 
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1.9. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει καθημερινά ηλεκτρονικό αρχείο με τα πρόσθετα στοιχεία, όπως 

φωτογραφίες, συντεταγμένες από GPS κλπ., στο αρμόδιο γραφείο της καταμέτρησης.  

 

1.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει Υπεύθυνο υπάλληλό του σε κάθε γραφείο, ο οποίος 

θα συνεργάζεται με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την άρτια υλοποίηση του ημερήσιου 

προγράμματος καταμέτρησης. Στα πλαίσια της άρτιας υλοποίησης του ημερήσιου 

προγράμματος καταμέτρησης περιλαμβάνεται και η ανακύκληση του προσωπικού.  

 

2. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών μηνιαίου κύκλου. 

 

2.1. Κατά τη διαδικασία λήψεων ενδείξεων αυτής της κατηγορίας ο Ανάδοχος θα ελέγχει 

επιμελώς τα ακόλουθα: 

 

 Τη σφραγίδα κιβώτιου μετρητή (αν είναι σφραγισμένο με την προβλεπόμενη σφραγίδα η 

οποία ήδη είναι καταχωρημένη ή καταγεγραμμένη). 

 

 Τις σφραγίδες ακροδεκτών και μετρητή, όχι μόνο ως προς την ακεραιότητα τους αλλά και 

για πιθανές αλλοιώσεις, καθώς επίσης και αν οι αριθμοί τους είναι ίδιοι με αυτούς που 

ήδη είναι καταχωρημένοι ή καταγεγραμμένοι. 

 

 Έλεγχος για την ύπαρξη ξένων αντικειμένων ή ξένων καλωδίων σε συνάφεια με το 

μετρητή ή τις ασφάλειες του μετρητή ή το καλώδιο παροχής. 

 

2.2.   Στις περιπτώσεις ψηφιακών μετρητών πρέπει να ελέγχονται απαραίτητα: 

 

   Τα βέλη κατεύθυνσης ενέργειας και φάσεων. 

   Η κατάσταση της μπαταρίας. 

   Η ορθότητα της ημερομηνίας και της ώρας. 

   Η σωστή κατάσταση εγγραφής κανονικού και μειωμένου τιμολογίου. 

   Η κατάσταση φασικών τάσεων και η ορθή ύπαρξη των συμβόλων. 

   Οι κωδικοί σφαλμάτων. 

 Εάν τα τμήματα της οθόνης (σύμβολα, αριθμητικές τιμές κλπ.) εμφανίζονται σωστά και 

δεν υπάρχουν χαμένα τμήματα. 

    Επιβεβαίωση των αθροιστικών τιμών.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σφραγισμένο κιβώτιο μετρητή εντός του οποίου οι σφραγίδες ακροδεκτών ή 

μετρητή, είναι κομμένες, αλλοιωμένες, πλαστές κλπ. χωρίς την ταυτόχρονη έκδοση Δελτίου 

Αναφοράς Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.) θεωρείται συγκάλυψη ρευματοκλοπής και αποτελεί λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης.  

 

2.3. Ειδικότερα σε ότι αφορά στην καταμέτρηση των μηνιαίων πελατών, στα φύλλα λήψης 

ενδείξεων (Φ.Λ.Ε.) των βιβλίων καταμέτρησης ή του φορητού καταχωρητή (ή σε άλλο 

ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ.) θα καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 Η ημερομηνία καταμέτρησης. 

 Ένδειξη μετρητή ενέργειας (KWh). 
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 Ένδειξη μετρητή αέργου ενέργειας (KVarh). 

 Ένδειξη του αθροιστικού μεγίστης ισχύος (KW). 

 Καταγραφή μέγιστης ζήτησης ισχύος (KW). 

 Οι αριθμοί των σφραγίδων που θα τοποθετηθούν στο κιβώτιο του μετρητή και στο 

μηχανισμό μεγίστου. 

 Αν ο μετρητής έχει δυνατότητα ψηφιακής και αναλογικής καταγραφής της 

κατανάλωσης τότε ελέγχεται η ταύτιση των ενδείξεων και σε διαφορετική περίπτωση 

εκδίδεται Δ.Α.Κ. 

 Τυχόν πληροφορίες για το είδος χρήσης του ακινήτου, τηλέφωνο επικοινωνίας εάν δεν 

αναγράφεται, το λόγο μη λήψης ένδειξης κλπ. 

 

2.4. Κατά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται μηδενισμός της συσκευής ένδειξης μεγίστου και 

υπολογισμός των καταναλωθέντων Ω.Χ.Β και της μεγίστης ζήτησης (αφαίρεση της 

προηγούμενης ένδειξης από την παρούσα), τα οποία θα αναγράφονται στα φύλλα λήψης 

ενδείξεων, προκειμένου να ελέγχεται η ορθότητα των ενδείξεων ή σοβαρές αποκλίσεις 

από τις καταναλώσεις προηγουμένων περιόδων κατανάλωσης. 

 

2.5. Θα ενημερώνεται το έντυπο «Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή» που βρίσκεται στο κιβώτιο 

του μετρητή με τους αριθμούς των σφραγίδων και την ημερομηνία τοποθέτησής τους. Σε 

περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία καταγραφής στο «Δελτίο 

Παρατηρήσεων Μετρητή» θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο έντυπο και το παλιό να 

παραδοθεί στον αρμόδιο του Γραφείου Καταμέτρησης. 

 

2.6. Μετά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται σφράγιση του κιβωτίου του μετρητή καθώς και 

του μηχανισμού μεγίστου με τις εκάστοτε προβλεπόμενες σφραγίδες, που θα 

χορηγούνται στον Ανάδοχο από την Ε.Υ. . 

 

2.7. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ενδείξεων κάθε βιβλίου 

καταμέτρησης, θα γίνεται μεταφορά των ενδείξεων που έχουν καταγραφεί στα φύλλα 

λήψης ενδείξεων, στους φορητούς καταχωρητές (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα 

υποδείξει η Ε.Υ.), που θα πρέπει να παραδίδονται την ίδια ημέρα μέχρι τις 14:30, στον 

Υπεύθυνο του Γραφείου Καταμέτρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας. 

 

2.8. Θα πρέπει να λαμβάνονται ενδείξεις από όλους τους μετρητές, ανεξάρτητα από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής (δηλ. εάν είναι ενεργός, κομμένος από 

τελική διακοπή, κομμένος λόγω χρέους κλπ.). Ειδικά στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών 

μετρητών που έχει γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να 

λαμβάνει ένδειξη με ειδικούς χειρισμούς και τη χρήση μπαταρίας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσωρινή επαναφορά των ασφαλειών 

για τη λήψη ενδείξεων. 

 

2.9. Όσοι μηνιαίοι καταναλωτές δεν ανευρεθούν κατά την έναρξη των εργασιών από το 

προσωπικό του Αναδόχου, θα υποδειχθούν από τους καταμετρητές της Ε.Υ. ή θα 

χορηγηθούν επιπρόσθετα στοιχεία για την ανεύρεση τους (ασφαλείς πληροφορίες, 

γεωγραφικές συντεταγμένες κλπ.)  
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3. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών εξαμηνιαίου κύκλου (πλην 

αγροτικών). 

 

Σε ότι αφορά την καταμέτρηση των παροχών καταναλωτών εξαμηνιαίου κύκλου, θα τηρείται η 

κάτωθι διαδικασία: 

 

3.1. Κάθε εξάμηνο και μετά από έγγραφη ενημέρωση της Ε.Υ., θα παραδίδονται στον 

εκπρόσωπο του Αναδόχου τα κάτωθι: 

 

 Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της λήψης ενδείξεων μετρητών εξαμηνιαίου κύκλου. 

 Τα βιβλία καταμέτρησης ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ. . 

 

3.2.  Στα βιβλία καταμέτρησης ή στο άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ., θα 

καταγράφονται: 

 

 Η ημερομηνία καταμέτρησης. 

 Η ένδειξη μετρητή ενέργειας (KWh). 

 Τυχόν διασαφήσεις, Δ.Α.Κ. ή παρατηρήσεις για τον λόγο μη λήψης ένδειξης κλπ. 

 

3.3. Επιβεβλημένο είναι το ασφαλές κλείσιμο των ερμαρίων μετρητικών διατάξεων (όπου 

υπάρχουν) και ο έλεγχος για την ακεραιότητα τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η 

έκδοση Δελτίου Αναφοράς Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.).  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά προκληθεί σε ερμάριο το οποίο δεν θα ασφαλιστεί, 

επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

 3.4. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ενδείξεων κάθε βιβλίου 

καταμέτρησης, θα γίνεται μεταφορά των ενδείξεων που έχουν καταγραφεί στα φύλλα 

λήψης ενδείξεων, στους φορητούς καταχωρητές (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα 

υποδείξει η Ε.Υ.), που θα πρέπει να παραδίδονται την ίδια ημέρα μέχρι τις 14:30., στον 

Υπεύθυνο του Γραφείου Καταμέτρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας. 

 

3.5. Θα πρέπει να λαμβάνονται ενδείξεις από όλους τους μετρητές, ανεξάρτητα από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής (δηλ. εάν είναι ενεργός, κομμένος από 

τελική διακοπή, κομμένος λόγω χρέους κλπ.). 

 

3.6. Όσοι εξαμηνιαίοι καταναλωτές δεν ανευρεθούν κατά την έναρξη των εργασιών από το 

προσωπικό του Αναδόχου, θα υποδειχθούν από τους καταμετρητές της Επιχείρησης ή θα 

χορηγηθούν επιπρόσθετα στοιχεία για την ανεύρεση τους (ασφαλείς πληροφορίες, 

γεωγραφικές συντεταγμένες κλπ.). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παροχές που ηλεκτροδοτούν φωτιστικά σώματα οδών και πλατειών σε 

πολλές περιπτώσεις είναι τοποθετημένες επί στύλων και σε ύψος ασφαλείας από δύο 

μέτρα και άνω. Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η χρήση μικρής 

βοηθητικής κλίμακας (σκάλας). Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η αδυναμία 
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λήψης ένδειξης λόγω πρόσβασης ή η μη σωστή απασφάλιση και ασφάλιση των 

ερμαρίων.    

 

4. Απογευματινές-Βραδινές λήψεις ενδείξεων από πελάτες ειδικών κατηγοριών  

 

 

Σε ότι αφορά την καταμέτρηση των παροχών για πελάτες ειδικών κατηγοριών, θα τηρείται η 

κάτωθι διαδικασία: 

 

4.1  Οι επισκέψεις για τις λήψεις ενδείξεων θα πραγματοποιούνται τις απογεματινές ώρες και 

συγκεκριμένα από 17:00 έως 22:00. 

 

4.2  Ανάλογα με τους κύκλους καταμέτρησης των παροχών (μηνιαία, διμηνιαία  κλπ.) μετά από 

έγγραφη ενημέρωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα παραδίδονται στον εκπρόσωπο του 

Αναδόχου τα κάτωθι: 

 

 Χρονοδιάγραμμα λήψης και ολοκλήρωσης των ενδείξεων πελατών ειδικών 

κατηγοριών. 

 Τα βιβλία καταμέτρησης ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ.. 

 

5 Σύνταξη Δελτίων Αναφοράς (Δ.Α.Κ) 

 

Ο Ανάδοχος κατά τη λήψη των ενδείξεων πρέπει να ελέγχει οπτικά το μετρητή και να ερευνά τις 

συνθήκες, υπό τις οποίες γίνεται η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας και σε ασυνήθιστες 

περιπτώσεις θα συντάσσει, μέσω φορητού καταχωρητή ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου που θα 

υποδείξει η Ε.Υ., δελτία αναφοράς. 

Ειδικότερα, δελτία αναφοράς θα εκδίδονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

5.1. Στάσιμος μετρητής, ελαττωματική λειτουργία μετρητή (δίσκος περιστρέφεται με ίδια 

ένδειξη, δίσκος πάλλεται, δίσκος γυρίζει αντίστροφα), μετρητής που λειτουργεί 

αντίστροφα κλπ. 

 

5.2. Παραβίαση σφραγίδας (αποκοπή, σπάσιμο, αλλοίωση κλπ.), ασυμφωνία αριθμών 

σφραγίδων των στοιχείων της μετρητικής διάταξης. 

 

5.3. Αναγραφή του σωστού αριθμού μετρητή όταν αυτός αρχίζει από Α ή είναι διαφορετικός 

από αυτόν που αναφέρεται στον φορητό καταχωρητή (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που 

θα υποδείξει η Ε.Υ.). 

 

5.4.  Βλάβη ή καταστροφή μετρητή, τρύπα στο κιβώτιο, σπασμένο τζάμι, σπασμένο κιβώτιο, 

θολό τζάμι κλπ. 

 

5.5. Ανέφικτη η λήψη ενδείξεων λόγω απρόσιτης θέσης του μετρητή ή παρεμβολή διαφόρων 

αντικειμένων, οθόνη μετρητή σβηστή, βλάστηση κλπ. 

 

5.6.     Μη ανεύρεση μετρητή. 
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5.7. Μετρητής τοποθετημένος χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στο φορητό καταχωρητή 

(ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ.) όπου πέραν των λοιπών στοιχείων 

θα αναγράφεται ο αριθμός μετρητή, η ένδειξη, ο αριθμός των ψηφίων τυχόν επιπλέον 

διασαφήσεις κλπ. 

 

5.8. Υποψία ρευματοκλοπής (μη καταγραφή της κατανάλωσης από το μετρητή λόγω 

παράνομων επεμβάσεων). 

 

5.9. Επισφαλείς συνθήκες, όπως π.χ. κομμένο καλώδιο παροχής, ετοιμόρροπη σύνδεση 

παροχής προς μετρητή ή παροχής σε τοίχο με φθορές από τις οποίες κινδυνεύει η 

στήριξη του μετρητή, αποθήκευση εύφλεκτων υλικών πλησίον του μετρητή, ακάθαρτα 

ύδατα ή άλλα υγρά κλπ. 

 

5.10. Σημαντικές αυξομειώσεις στην κατανάλωση, δηλαδή για ενδείξεις που συνεπάγονται 

αδικαιολόγητα μεγάλες ή μικρές καταναλώσεις σε σχέση με αυτές της προηγούμενης 

καταμέτρησης ή και αδικαιολόγητα μηδενικές καταναλώσεις. 

 

5.11. Παράνομη επέκταση μέσα από τη μετρητική διάταξη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε 

παρακείμενο κτίσμα (αντικανονική ρευματοληψία).  

 

5.12. Έλεγχος για τυχόν αλλαγή της χρήσης που δηλώνεται από τους προμηθευτές – παρόχους 

των παροχών. 

 

5.13.  Σύνταξη αναφοράς για τους μετρητές διπλής εγγραφής όταν ζητείται η μια ένδειξη, αλλά 

διαπιστώνεται ότι ο δεύτερος αριθμητήρας έχει ένδειξη διάφορη του μηδενός.   

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση έκδοσης Δελτίου Αναφοράς Καταμετρητή 

(Δ.Α.Κ.), να φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή την οφθαλμοφανώς ασυνήθιστη περίπτωση 

ηλεκτροδότησης (σύμφωνα με τα παραπάνω) και στο τέλος της καταμέτρησης να παραδίδει ή να 

αποστέλλει όλες τις φωτογραφίες με ηλεκτρονικό αρχείο στο αρμόδιο Γραφείο Καταμέτρησης. 

 

 

Ο Ανάδοχος εκτελεί διακοπή ή διαγραφή και επανασύνδεση μονοφασικών και τριφασικών 

παροχών, έως και Νο7. Οι εργασίες την εκτέλεση των οποίων αναθέτει ο Εργοδότης στον 

Ανάδοχο και ο τελευταίος αναλαμβάνει να εκτελέσει, αφού προηγούμενα πληροφορήθηκε με κάθε 

λεπτομέρεια αναφορικά με τις δυσκολίες και τις εν γένει συνθήκες των εν λόγω εργασιών, είναι η 

διακοπή (ή επανασύνδεση) του παρεχομένου ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση καθυστέρησης 

εξόφλησης των λογαριασμών και σε περίπτωση διαγραφής (ή νέας συνδρομής), καθώς και 

εργασίες επί των μετρητικών διατάξεων. 

 

1. Οι προς διακοπή παροχές είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση ευθύνης της Περιοχής, τα όρια 
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της οποίας γνωστοποιήθηκαν επακριβώς στον Ανάδοχο. Τίθεται   σαφώς  υπ’ όψη  του  

Αναδόχου,   ότι θα          κληθεί   να  προβεί    σε  διακοπή     της παροχής  ρεύµατος  σε    εγκαταστάσεις  

(καταστήματα,   οικίες  κλπ)  όπου   τα  στοιχεία   επί των οποίων θα εκτελεστεί η αποκοπή είναι 

εντός της εγκατάστασης και συνεπώς αναµένεται να υπάρξουν αντιδράσεις στην διακοπή  

ρεύµατος  από    τους  καταναλωτές. O Ανάδοχος  ρητά  δηλώνει ότι έλαβε υπ’ όψη του την 

παράµετρο αυτή κατά την προσφορά  του  (καθυστερήσεις,  τυχόν ανάγκη  χρήσης  αυξημένου  

προσωπικού  κλπ). Ρητά  συμφωνείται  ότι  η  συχνή  µη  εκτέλεση  τέτοιων  αποκοπών  είναι  

λόγος καταγγελίας  της  Σύµβασης  εκ  µέρους  του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 

Αποδεκτά αποτελέσµατα της επίσκεψής του σε αυτές τις παροχές είναι τα εξής: 

 Η παροχή κόπηκε. 

 Ο πελάτης θα εξοφλήσει ή θα διακανονίσει το χρέος του αυθημερόν. 

 Ο  πελάτης  επέδειξε  εξοφλημένο  τον  τελευταίο  λογαριασµό  ρεύµατος.  Στην 

περίπτωση  αυτή  θα  αναγράφεται  επί  του  εντύπου  της  εντολής  η  παρατήρηση 

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

ταμιακής μηχανής που φέρει η απόδειξη. 

 Κλειστό.  ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κλειστού θα λαµβάνεται ψηφιακή φωτογραφία με  

ημερομηνία)  του  ακινήτου  ώστε      να    τεκμηριώνεται  ιδιαίτερα  η  µη δυνατότητα  πρόσβασης  

στην      παροχή. 

 Μικρότερη ένδειξη.  Στην  περίπτωση  αυτή θα  λαµβάνεται  ψηφιακή   φωτογραφία του  

µετρητή με  ημερομηνία. 

 Συναίνεση του Εργοδότη για µη αποκοπή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, τη στιγµή 

που επισκέπτεται την παροχή, επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τον Εργοδότη και αναφέρει 

τους λόγους για του οποίους αδυνατεί να αποκόψει την παροχή. 

∆ιευκρινίζεται   ότι  οποιαδήποτε      άλλη    ενέργειά  του  ή   δήλωσή  του  δεν  είναι αποδεκτή. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει μέχρι τις 07:45 από τους εκπροσώπους 

του Εργοδότη στην Έδρα της Περιοχής Κοζάνης τις εντολές διακοπών και να τις επιστρέφει 

στις 13:00 υπογεγραμμένες. Οι εν λόγω διακοπές θα πραγματοποιούνται σε χρόνο που θα 

καθορίζει ελεύθερα ο Ανάδοχος, όχι όμως πέραν της 13:30 μεσημβρινής της ίδιας ημέρας. 

Έως τις 14:15 θα παραλαμβάνει τις εντολές επανασύνδεσης. Οι εντολές διακοπών λόγω 

χρέους και λόγω διαγραφής καθώς και οι εντολές επανασυνδέσεων και νέων συνδρομών θα 

επιστρέφονται στα αρμόδια γραφεία από τα οποία παρελήφθησαν. 

3. Δεν θα γίνονται διακοπές λόγω χρέους τις παραμονές επίσημων αργιών των γραφείων όπως 

επίσης και τις μεταμεσημβρινές ώρες, οπότε τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ παραμένουν κλειστά, για 
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προφανείς λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Με βάση ιστορικά στοιχεία οι 

αποκοπές λόγω χρέους συνήθως αναστέλλονται:  

 Από   22 Δεκεμβρίου µέχρι   3  Ιανουαρίου του αµέσως  επόµενου έτους.  

 Από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι τη Πέμπτη του Πάσχα.  

 Κατά τις εκλογές από Πέμπτη πριν την Κυριακή των εκλογών μέχρι την Τετάρτη μετά τις 

εκλογές.  

 Εκτάκτως σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών ή φυσικών φαινομένων (καύσωνας, 

χιονοπτώσεις, πλημύρες, σεισμοί κλπ).  

 Είναι επίσης δυνατόν µία εβδομάδα πριν και µία μετά το δεκαπενταύγουστο, οι εργασίες 

να ανασταλούν ή να περιορισθούν.  

4. Εφόσον ο καταναλωτής επιδείξει στον τεχνίτη-κόπτη εξοφλημένο τον τελευταίο λογαριασμό, 

η παροχή δεν θα διακόπτεται και θα σημειώνεται επί της εντολής διακοπής η παρατήρηση 

«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ», όπως και η ημερομηνία εξοφλήσεως την οποία φέρει η απόδειξη. 

5. Εάν ο καταναλωτής αρνείται, δυστροπεί, απειλεί ή δεν επιτρέπει τη διακοπή, επικαλούμενος 

την ύπαρξη ευπαθών προϊόντων ή μηχανημάτων ή σοβαρών προβλημάτων υγείας, τότε ο 

Ανάδοχος ζητεί τηλεφωνικά τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ.  

6. Οι λόγοι μη πραγματοποιήσεως της διακοπής για οποιαδήποτε αιτία αναγράφονται στην 

εντολή διακοπής. 

7. Ο Ανάδοχος μπορεί να επικοινωνήσει με τους πελάτες όταν απαιτείται συνεννόηση για την 

πραγματοποίηση διακοπής, επανασύνδεσης, διαγραφής ή νέας συνδρομής, χρησιμοποιώντας 

τις πληροφορίες της Επιχείρησης πάνω στην εντολή. 

8. Οι εντολές διακοπών, επανασυνδέσεων, διαγραφών, νέων συνδρομών, αφαίρεσης  και 

τοποθέτησης μετρητών θα εκτελούνται όλες εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον 

πίνακα εγγυημένων υπηρεσιών και συγκεκριμένα: 

 Ολοκλήρωση διακοπής λόγω χρέους εντός 5 ημερών 

 Ολοκλήρωση Επανασύνδεσης μετά από διακοπή λόγω χρέους εντός 2 ημερών (ημέρα 

επίδοσης της εντολής επανασύνδεσης και η επομένη εργάσιμη) 

 Ολοκλήρωση διακοπής κατόπιν αιτήματος πελάτη εντός 3 ημερών 

 Ολοκλήρωση επανασύνδεσης κατόπιν αιτήματος πελάτη εντός 3 ημερών 

 Ολοκλήρωση τοποθέτησης/αφαίρεσης μετρητή εντός 4 ημερών 

Όλα τα παραπάνω διαστήματα αφορούν εργάσιμες ημέρες και όχι ημερολογιακές. 

9. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει δικά του τεχνικά και μεταφορικά µέσα για την εκτέλεση του έργου, 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (τουλάχιστον 4 Mega pixels) µε δυνατότητα καταγραφής 
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ημερομηνίας και ώρας της φωτογραφίας και G.P.S. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε τη χρήση 

του G.P.S. να προσδιορίζει τις συντεταγμένες των κιβωτίων των μετρητών, σε περιπτώσεις 

αγροτικών και απομακρυσμένων παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος.  

 

Άρθρο 4ο  - Συμβατικές ποσότητες - Εκτέλεση Σύμβασης 

1. Αποκοπές-Επαναφορές: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν ψυκτικοί θάλαμοι, 

κλίβανοι κλπ. και εφόσον τούτο είναι δυνατό, ο καταναλωτής ειδοποιείται από τον Ανάδοχο 

για την επικείμενη διακοπή λόγω χρέους. Εν πάση περιπτώσει προ της διακοπής ερωτάται η 

Έδρα για τον τρόπο που θα ενεργήσει στις περιπτώσεις αυτές. Για τη διακοπή της παροχής 

ρεύματος ο Ανάδοχος αποσφραγίζει το κουτί του μετρητή ή των ασφαλειών της μέτρησης και 

αφαιρεί το φυσίγγιο ή τη μαχαιρωτή ασφάλεια ή αποκόπτει από κυτίο διακλάδωσης ή από 

στύλο ή απομονώνει από μικροαυτόματο ή αφαιρεί το καλώδιο εξόδου του πελάτη και στη 

συνέχεια σφραγίζει το κουτί τοποθετώντας νέα σφραγίδα αλουμινίου. Η συστηματική 

παράλειψη τοποθέτησης σφραγίδας αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης. Μετά την 

πραγματοποίηση της διακοπής αναρτάται επί του κιβωτίου του μετρητή σε εμφανές σημείο το 

ειδικό αυτοκόλλητο έντυπο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΕΥΜΑ ΚΟΜΜΕΝΟ». Στη συνέχεια συμπληρώνει την 

κατάσταση διακοπών με τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή την ημερομηνία εκτέλεσης της 

διακοπής, την ένδειξη ΩΧΒ, το σημείο διακοπής, τις αλφαριθμητικές ενδείξεις των σφραγίδων 

που χρησιμοποιήθηκαν και τυχόν παρατηρήσεις. Τα παραπάνω αποτελούν αποδεικτικό 

εκτέλεσης της εργασίας. Για την επανασύνδεση ο ανάδοχος ακολουθεί παρόμοια πορεία 

(αποσφράγιση μετρητή, επανατροφοδότηση, σφράγιση μετρητή). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας: Έλεγχος – Δοκιμή – χρησιμοποίηση 

κατάλληλης ενδυμασίας – γάντια εργασίας, γάντια ρεύματος – κράνη – αρβύλες κλπ. κατά τη 

διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση του έργου 

καθώς και για την καθοδήγηση και έλεγχο του απασχολούμενου προσωπικού του. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

έχει δικαίωμα να ζητήσει απόλυση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου κατά την κρίση 

της, ουδεμία όμως υποχρέωση ή ευθύνη έχει αναφορικά με το τυχόν ακατάλληλο προσωπικό 

του Αναδόχου. Ο Εργοδότης (ΔΕΔΔΗΕ) ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη του Αναδόχου ή του απασχολούμενου προσωπικού του που τελείται κατά την 

εκτέλεση του έργου ή επ’ ευκαιρία αυτού και ρητά συμφωνείται ότι κάθε ευθύνη για τυχόν 

ατύχημα ή ζημία ή αξιόποινη πράξη που θα συμβεί κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου ή επ’ 

ευκαιρία αυτού είτε στον Ανάδοχο είτε στο προσωπικό αυτού ή του Εργοδότη είτε σε κάθε 

τρίτο βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο και όχι τον Εργοδότη. 

 

2. Ρευµατοκλοπές: Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος ελέγχει το µετρητή παροχής 
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ή την κυψέλη παροχής για περίπτωση ρευµατοκλοπής (παροχή  ηλεκτρικού ρεύµατος προς 

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

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

εργασίας και όχι σε παρακείμενες εγκαταστάσεις (μετρητές ή κυψέλες παροχής) για τις 

οποίες δεν έχει εκδοθεί εντολή εργασίας. Επιπλέον, ο έλεγχος γίνεται χωρίς ο Ανάδοχος να 

κάνει καµία εργασία στην παροχή του πελάτη.   

 Η διαδικασία ελέγχου για ενδεχόμενη ρευµατοκλοπή έχει ως ακολούθως:  

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

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

ελέγχονται τα παρακάτω:  

 

 Εάν είναι παραβιασμένες οι σφραγίδες του µετρητή και των ακροδεκτών  

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

των ακροδεκτών.   

 Η ορθή συνδεσμολογία των καλωδίων του µετρητή και του γεφυροσυνδέσµου πηνίου 

τάσης –έντασης, καθώς και η µόνωσή τους.  

 

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

καλώδια της κυψέλης καθώς και το κιβώτιο δοκιµών.  

 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αντιληφθεί ή διαπιστώσει ένα από τα 

παραπάνω οφείλει ΑΜΕΣΑ να:  

 

 Φωτογραφίζει µε ψηφιακή µηχανή µε τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω 

παραβίαση στην παροχή του συγκεκριμένου πελάτη.  

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

αριθµό της φωτογραφίας που έχει λάβει.  

 Ειδοποιεί τον Εργοδότη µε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία, για την οποιαδήποτε 

διαπιστωθείσα ανωμαλία.  

 Σε περίπτωση άφιξης αρμοδίου προσώπου του Εργοδότη. για  καταγγελθείσα 

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

 

3. Λήψη ένδειξης µετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή µε 

διακοπή (παραβιασµένο)  

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

από το τζαµάκι  του κιβωτίου, το συνεργείο οφείλει να αποσφραγίζει το κιβώτιο, να 
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λαµβάνει την ένδειξη και στη συνέχεια να τοποθετεί νέα σφραγίδα  αναφέροντας στην 

εντολή της εργασίας την αδυναµία της κανονικής ανάγνωσης της ένδειξης του µετρητή.  

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

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

ενηµερώνεται η σχετική εντολή και ο πελάτης.  Η λήψη ένδειξης θα γίνεται µε εξαιρετική 

επιµέλεια, προς αποφυγή σφαλµάτων, τα οποία συνεπάγονται απώλεια εσόδων και έκθεση 

του κύρους του ∆Ε∆∆ΗΕ έναντι των καταναλωτών.  

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

Το συνεργείο είναι υποχρεωµένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο και να ελέγχει αν ο 

αυτόµατος διακόπτης είναι αφοπλισµένος ή τα φυσίγγια εκτοποθετηµένα. 

 Στην περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο αυτόµατος 

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

συνεργείο είναι υποχρεωµένο να προβαίνει σε αποκοπή της παροχής µε αποσύνδεση 

του καλωδίου µεταξύ µετρητή και πίνακα του πελάτη. 

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

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

διαπιστωθεί αυθαίρετη επανασύνδεση στην παροχή, το συνεργείο είναι υποχρεωµένο 

να προβαίνει σε αποκοπή της παροχής µε τη γνωστή κλιμάκωση  (αποκοπή από 

στύλο ή Α/Κ-επιτοίχιο κυτίο διακλάδωσης). 

 

4. Σφράγιση µετρητικής διάταξης   

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

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

σφραγίδες του κελύφους και του ακροκιβωτίου του µετρητή.  

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

σφράγιση του κιβωτίου.  

3. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η συνδεσμολογία ή οι µονώσεις των καλωδίων 

εσωτερικά του κιβωτίου δεν έχουν καλώς θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 10 

του παρόντος άρθρου. 

4. Επίσης θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου και δε θα 

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

κελύφους είναι κοµµένη ή δεν υπάρχει.  

5. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του ακροκιβωτίου του µετρητή είναι 

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

συνδέσµων των εισερχόµενων-εξερχόµενων καλωδίων και των γεφυροσυνδέσµων.  
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6. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι εσωτερικώς στο ακροκιβώτιο του µετρητή έχει καλώς 

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

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

αναφοράς εργασιών του συνεργείου. 

7. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ανωµαλία στο εσωτερικό του ακροκιβωτίου (ασύνδετο 

καλώδιο, γεφυροσύνδεσµο µονωµένο ή που λείπει) τότε θα ακολουθεί τις ενέργειες της 

παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου που ακολουθεί.  

8. Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου χωρίς µετρητή θα προβαίνει σε 

έλεγχο των εσωτερικών καλωδίων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα έχουν καλώς 

θα προβαίνει στη σφράγιση του κιβωτίου, διαφορετικά θα ακολουθεί τις ενέργειες της 

παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου που ακολουθεί.  

9. Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου δέκτη ΤΑΣ θα προβαίνει σε έλεγχο 

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

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

παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου που ακολουθεί, διαφορετικά θα προβαίνει σε 

σφράγιση του κιβωτίου.  

10. Φωτογραφίζει µε ψηφιακή µηχανή µε τρόπο που  να αποδεικνύεται η παραπάνω 

παραβίαση στην παροχή του συγκεκριµένου πελάτη και στη συνέχεια:  

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

αριθµό της φωτογραφίας που έχει λάβει.  

10.2. Ειδοποιεί τον εργοδότη και παραµένει στο χώρο που εντόπισε τη  ρευµατοκλοπή 

µέχρι την άφιξη αρµοδίου προσώπου του. 

5. Οι ενδεικτικές ποσότητες των εντολών που προϋπολογίστηκαν, ανά είδος εργασιών, που 

θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης 

αναφέρεται στον Πίνακα του παρόντος άρθρου της Σύµβασης  που ακολουθεί. 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Συντελεστής 

πληρωμής 

εργασίας 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(τεμ) 

Αποκοπή παροχής από Μ/Α ή φυσίγγια λόγω 

χρέους    (ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ) 
4,50 70 

Αποκοπή παροχής από Μ/Α ή φυσίγγια με 4,50 1800 
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εντολές εξυπηρέτησης 

Αποκοπή παροχής από καλώδιο μετρητή-πίνακα 

καταναλωτή 
5,85 2000 

Αποκοπή παροχής από κιβώτιο διακλάδωσης 

(Ζ/Κ ή MAXI GRAPH) 
9 50 

Αποκοπή παροχής από επιτοίχιο κιβώτιο ή 

PILLAR XT ή L/B 
13,50 10 

Αποκοπή παροχής από εναέριο δίκτυο 18 10 

Επαναφορά παροχής από Μ/Α ή φυσίγγια λόγω 

χρέους 
4,50 70 

Επαναφορά παροχής από Μ/Α ή φυσίγγια με 

εντολές εξυπηρέτησης 
4,50 1800 

Επαναφορά παροχής με επανασύνδεση 

καλωδίων μετρητή-πίνακα καταναλωτή 
5,85 2000 

Επαναφορά παροχής από κιβώτιο διακλάδωσης 

ή MAXI GRAPH 
9 50 

Επαναφορά παροχής από επιτοίχιο κιβώτιο ή 

PILLAR XT ή L/B 
13,50 10 

Επαναφορά παροχής από εναέριο δίκτυο 18 10 

Λήψη ένδειξης μετρητή κι έλεγχος αυθαίρετης 

επαν/σης σε παροχή με διακοπή 

(παραβιασμένος) 

2,25 1500 

Περιπτώσεις: ‘’Εξόφληση χρέους αυθημερόν’’, 

‘’Εξοφλημένος λογαριασμός 

ρεύματος’’,’’Μικρότερη ένδειξη μετρητή’’ 

1,35 250 

Περιπτώσεις πιστοποιημένων ρευματοκλοπών 9 100 

΄Ελεγχος στασιμότητας κανονικού-μειωμένου 

τιμολογίου 
4,50 500 

Σφράγιση μετρητικής διάταξης 2,25 4000 

Αφαίρεση-τοποθέτηση μετρητή 9 50 

Συναίνεση της Ε.Υ για μη αποκοπή 2,25 150 
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6. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης τμήματος ή του 

συνόλου των υπηρεσιών κατά περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών 

φαινόμενων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση  ο Ανάδοχος.  

7. Ο ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του συμβατικού Αντικειμένου κατά την 

κρίση του με δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα 

άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

9.  Ο ΔΕΔΔΗΕ  έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο μέρος  των υπηρεσιών που 

κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται από την 

παρούσα Σύμβαση. 

 

Άρθρο 5ο  - Διάρκεια Σύμβασης / Προθεσμία εκτέλεσης 

1.  Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας έξι μηνών (6 μήνες). Αρχίζει από 1/7/2018 

και λήγει  την 31/12/2018. Η εξάντληση της Συμβατικής Αμοιβής ακόμα και πριν την ανωτέρω 

ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λύση της Σύμβασης. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως, την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση 

υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, 

ιδίως λόγω μη τήρησης των όρων του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης. 

 

Άρθρο 6ο  – Αμοιβή 

1. Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί στην προσφορά του αναδόχου (όπως οριστικοποιήθηκε στο στάδιο 

κατακύρωσης) και αναλύεται ως εξής: (τίθεται η οικονομική προσφορά του Αναδόχου). 

 Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή η επανασύνδεση αυτού θεωρούνται ολοκληρωμένες 

και αμείβονται πλήρως μόνον εφόσον έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τα Άρθρα 2 & 4 του 

παρόντος συμφωνητικού. 

 Η αμοιβή του Αναδόχου για την απλή διακοπή ή επανασύνδεση, λόγω χρέους ή με αίτηση 

πελάτη (βασική τιμή μονάδας) ορίζεται σε …………….€ ανά διακοπή ή επανασύνδεση. 

 Μη ολοκληρωμένες διακοπές ή επανασυνδέσεις, όπως διακοπές με παράλειψη της 

τοποθέτησης σφραγίδας ή μη αναγραφή των αλφαριθμητικών ενδείξεων της σφραγίδας ή μη 

τοποθέτηση του αυτοκόλλητου κλπ. αποζημιώνονται με το 50% της αμοιβής ανά τεμάχιο. 

 Η σφράγιση μετρητικής διάταξης αποζημιώνεται με το 50% της αμοιβής ανά τεμάχιο. 

 Τα «δεν ευρέθη - κλειστό», αποζημιώνονται με το 30% της αμοιβής ανά τεμάχιο, με 

βεβαίωση υπεύθυνου του ΔΕΔΔΗΕ. 
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 Για τις εργασίες του Άρθρου 2 Παρ. 4 καθώς και του Άρθρου 2 Παρ. 5, ο Ανάδοχος θα 

αποζημιώνεται με το 30% της αμοιβής μιας διακοπής. 

 Διακοπές ή επανασυνδέσεις  με αφαίρεση καλωδίου θα αποζημιώνονται με επιπλέον 30 % 

της τιμής απλής διακοπής, δηλαδή 1,3 φορές εκείνης της μίας. 

 Διακοπές ή επανασυνδέσεις που εκτελούνται με διακοπή από στύλο ή από επιτοίχιο μπουάτ ή 

από μπαροκιβώτιο (εκτός αρδευτικών), θα αποζημιώνονται με τιμή τρεις (3) φορές εκείνης 

της τιμής απλής διακοπής. 

 Διακοπές ή επανασυνδέσεις αρδευτικών που εκτελούνται με διακοπή από στύλο  θα 

αποζημιώνονται με τιμή τέσσερις  (4) φορές εκείνης της τιμής απλής διακοπής. 

 Διακοπές σε τριφασικές παροχές Νο 5, 6 και 7 θα αποζημιώνονται με τιμή τρεις (3) φορές 

εκείνης της τιμής απλής διακοπής. 

 Αφαιρέσεις ή τοποθετήσεις μετρητών θα αποζημιώνονται με τιμή τρεις (3) φορές εκείνης της 

τιμής απλής διακοπής. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταγγείλει στο ΔΕΔΔΗΕ τις ρευματοκλοπές που εντοπίζει, χωρίς 

άλλη εμπλοκή του, με αμοιβή δώδεκα (12) φορές εκείνης της μίας απλής διακοπής. 

 Για τις μη πραγματοποιηθείσες διακοπές δεν θα χορηγείται αποζημίωση. 

 Εάν στους ελέγχους που θα γίνονται από το ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 14.30 διαπιστωθεί ότι 

διακοπέντες λόγω χρέους ή λόγω διαγραφής την ημέρα εκείνη μετρητές είναι ασφράγιστοι, ο 

ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να θεωρήσει ότι η σφράγιση μετρητών διακοπέντων λόγω χρέους ή λόγω 

διαγραφής το μήνα εκείνον έγινε με το μικρότερο ποσοστό ημερήσιας σφράγισης που θα 

διαπιστωθεί και να αποζημιώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 

 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιολογείται να γράψει στην εντολή διακοπής ότι εκτέλεσε διακοπή ρεύματος 

την οποία δεν πραγματοποίησε για οποιουσδήποτε λόγους. Τέτοιες αναληθείς δηλώσεις επισύρουν 

σαν ποινή την καταγγελία της σύμβασης εις βάρος του Αναδόχου. 

2.  Συμφωνείται ρητά, ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος παραιτείται του 

δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και 

ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ. . Ο Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόμενο και 

αποδέχεται τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως 

άνω συμφωνούμενο αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται. 

3.  Η παραπάνω Αμοιβή συμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών που ανατίθενται, τις 

ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό του κόστος, τα τέλη και γενικότερα όλα 
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τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και το εργολαβικό του 

κέρδος. 

Άρθρο 7ο  - Τρόπος Πληρωμής 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται βάσει μηνιαίας Πιστοποίησης Εργασιών (συνημμένο 

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

ΔΕΔΔΗΕ ο συνημμένος Πίνακας  που έχουν περατωθεί τον αντίστοιχο μήνα, προκειμένου να 

πληρωθεί ο Ανάδοχος. 

2. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα, από την 

ημερομηνία υποβολής στο ΔΕΔΔΗΕ όλων των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου (με απόδειξη κατάθεσης). Στην αξία του τιμολογίου θα 

προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ.  Μέσα στην προθεσμία αυτή 

και προ της καταβολής της αμοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα του 

ΔΕΔΔΗΕ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, καθώς και οι  έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας των εργασιών του Αναδόχου. 

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

εργάσιμη ημέρα. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ 

προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  έναντι οποιονδήποτε τρίτων 

για τις πληρωμές προς αυτούς. 

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σε ευρώ μέσω λογαριασμού Τράπεζας που θα 

προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

3. Ο Ανάδοχος, για την πληρωμή, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου προς τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Ανάδοχου με   την   οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις  της Εργατικής και Ασφαλιστικής 

Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο 

αναφοράς του τιμολογίου. 

 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του προσωπικού του Αναδόχου ή/και 

Υπεργολάβου και κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου  ή /και  Υπεργολάβου 

για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 
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 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των 

αποδοχών των εργαζομένων, που απασχολούνται στην εκτέλεση της Σύμβασης, στον Ανάδοχο ή 

Υπεργολάβο αυτού. 

 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. 

3.1. Προϋπόθεση της πληρωμής του Αναδόχου είναι η προσκόμιση: 

- Φορολογικής Ενημερότητας του Αναδόχου. 

- Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται: α) για τον ίδιο τον Ανάδοχο, 

είτε αυτός είναι ατομική επιχείρηση είτε εταιρεία, β) για τους διαχειριστές ή τα μέλη του Δ.Σ. κατά 

περίπτωση, αν ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, γ) για το προσωπικό του Αναδόχου. Εφόσον δεν 

προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος 

θα προσκομίζει βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη απασχόλησης και ασφάλισης προσωπικού).  

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καθίσταται υπερήμερος, αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 

αυτής. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης 

ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών 

ποσών του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την καθορισμένη ημέρα πληρωμής.  

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

των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής. 

6. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε 

σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να 

καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε 

ζημιά που θα υποστεί  ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω 

υποχρεώσεών του. 

7. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα προβαίνει  στις προβλεπόμενες 

παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή των 

Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο. 

8. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων του, που απορρέουν από 

την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί 

ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις 

αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Επίσης, το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σε περίπτωση 
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που η απαίτηση του τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, 

περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

9. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το 

χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς 

την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 

10. Θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν 4412/2016 διατάξεις περί κρατήσεων. 

 

Άρθρο 8ο  - Εκπροσώπηση του  ΔΕΔΔΗΕ 

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της παρούσας ασκείται από τα 

κατωτέρω όργανα. 

1. Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου εκπροσώπου:  

Εκδίδουν  τις  υπογεγραµµένες  από  τον  Εντεταλµένο  Εκπρόσωπο  (ή  τον  αναπληρωτή του),  

καταστάσεις,  δέχονται  τα  τηλεφωνήµατα  των  συνεργείων  του  Αναδόχου  και µεταφέρουν 

προς αυτά τις εντολές του Εντεταλµένου Εκπροσώπου.  Προετοιµάζουν τις ηµερήσιες καταστάσεις 

εργασιών βάσει των οποίων θα γίνεται η µηνιαία πιστοποίηση. Εκτελούν δειγµατοληπτικούς 

ελέγχους, µε εντολή του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. 

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

Ο Εντεταλµένος  Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως 

στον Ανάδοχο από την Προϊσταµένη   Υπηρεσία   πριν   την   έναρξη   των   εργασιών   της   

Σύµβασης.   Είναι   ο υπεύθυνος  για  τον  έλεγχο  της  προόδου  του  «Έργου»,  για  την  καλή  

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

εκδιδοµένων εργασιών και την µηνιαία πιστοποίηση. Εισηγείται  στην  Προϊσταµένη  Υπηρεσία  την  

επιβολή  ποινικών  ρητρών,  την αποµάκρυνση   ακατάλληλου   προσωπικού   του   Αναδόχου   ή   

και   την   έκπτωση   του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταµένη Υπηρεσία και 

άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. Είναι   υπεύθυνος   για   τον   ηµερήσιο   

δειγµατοληπτικό   έλεγχο   των   εργασιών   των συνεργείων του Αναδόχου και ιδίως τυχόν 

ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι κρίσιµη για την 

Υπηρεσιακή του επάρκεια). Στα   καθήκοντα   της   Ε.Υ.   περιλαµβάνεται   η   παρακολούθηση   

και   ο   έλεγχος   της ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της 

Σύµβασης. 

3. Προϊσταµένη Υπηρεσία (Π.Υ.) 

Ορίζεται ο ∆ιευθυντής της Περιοχής. 

Είναι υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των µηνιαίων εργασιών, την οποία και υπογράφει 

καθώς  και για την τήρηση του προϋπολογισµού της Σύµβασης. 
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∆ικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να µεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά την διάρκεια της 

Σύµβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο . 

 

Ορίζει τις επαναφορές της ηµέρας που θα εκτελεσθούν δι’ αυτεπιστασίας, κατά πλήθος και 

περίπτωση, δικαίωµα που µπορεί να εκχωρήσει εγγράφως στον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο. 

 

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

να επικοινωνούν σε περιπτώσεις ύπαρξης προβληµάτων µε τον Προϊστάµενο της Αδιάλειπτου 

Υπηρεσίας της Περιοχής. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης  των  

όρων  της  Σύµβασης  σε  οποιοδήποτε  άλλο  υπηρεσιακό  όργανο  ορισθεί από την 

Προϊσταµένη η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 9ο  - Εκπροσώπηση Αναδόχου - Επιβλέπων 

1. Των συνεργείων του Αναδόχου θα προΐσταται ο …………………………………………………. με επαρκή 

πείρα σε υπηρεσίες παρόμοιες με αυτή της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων». Ο 

Επιβλέπων είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των 

υπηρεσιών, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης 

φύσεως εξοπλισμού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας και περί αποφυγής ατυχημάτων. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που 

τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, του ΔΕΔΔΗΕ ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την 

εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα φέρουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο 

Ανάδοχος και ο Επιβλέπων. Ο Επιβλέπων θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως 

τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με τον ΔΕΔΔΗΕ και να υπογράφει εκ μέρους 

του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών έγγραφα. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο 

και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα 

αναφέροντας και τους λόγους της αιτούμενης αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη 

ειδοποίησή του. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντά του με άλλο 
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πρόσωπο οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την 

αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα. 

3. Η αμοιβή του Επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη των 

Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ρητά ορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται 

έναντι του ΔΕΔΔΗΕ απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις πράξεις και παραλείψεις του 

Επιβλέποντα και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται 

εξαιτίας του σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ ή παντός τρίτου. 

4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του Επιβλέποντα με κατάθεση στη 

Προϊστάμενη Υπηρεσία κοινής υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν 

Ανάδοχος αναθέτει ο δε Επιβλέπων αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης 

των υπηρεσιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και  γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. 

Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες)  

πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Επιβλέποντα. 

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιβλέποντα τις αρμοδιότητες, ευθύνες και 

υποχρεώσεις του αναλαμβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων» ο οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή 

της Σύμβασης με κοινή δήλωση του Αναδόχου και του «Επιβλέποντα» και ταυτόχρονη δήλωση 

αποδοχής του ίδιου. Συγχρόνως θα υποβάλλονται και για τον αναπληρωτή τα ίδια δικαιολογητικά 

που απαιτούνται για τον ορισμό του «Επιβλέποντα». 

Ο «Αναπληρωτής Επιβλέπων» πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης στην 

έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ όπως και ο Επιβλέπων. Ο "Αναπληρωτής" αναλαμβάνει μόνο στο χρονικό 

διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων " υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται 

έγκαιρα  ο ΔΕΔΔΗΕ με ευθύνη του Αναδόχου ή και του Επιβλέποντα. Η ειδοποίηση θα 

συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του "Επιβλέποντα" 

όπως προβλέπονται στη Σύμβαση. 

6. Αν ο Ανάδοχος είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί «Επιβλέπων» ή «Αναπληρωτής» του να είναι ο 

ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω, διαφορετικά είναι δυνατός ο 

ορισμός τρίτου προσώπου κατά τα ανωτέρω, με τα απαιτούμενα προσόντα.  

 

Άρθρο 10ο  - Προσωπικό του Αναδόχου 

 Για την περίπτωση, όπου το προσωπικό παροχής της υπηρεσίας δεν έχει δηλωθεί 

στην προσφορά.  

1. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η παροχή των υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου δεν θα γίνεται 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από τον ίδιο δια της προσωπικής του εργασίας, αλλά για την 
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εκτέλεση των εργασιών ο αντισυμβαλλόμενος (Ανάδοχος) υποχρεούται να προσλαμβάνει και 

να απασχολεί δικό του προσωπικό και δη να διαθέτει τουλάχιστον δύο υπαλλήλους 

ασφαλισμένους ως κατωτέρω. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει πρέπει 

να κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες (ΣΤ’ εναερίων δικτύων - υποσταθμών) και να είναι 

έμπειροι. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να υποβάλει 

κατάσταση με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, με την εμπειρία του καθενός και τις 

κατεχόμενες άδειες. Είναι αυτονόητο ότι ο Ανάδοχος ασφαλίζει το προσωπικό που 

χρησιμοποιεί. Προ της πρώτης εξόφλησης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση από 

το ΙΚΑ ότι ενημέρωσε τον Ασφαλιστικό Οργανισμό για τη συγκεκριμένη Παροχή Υπηρεσίας. 

Επίσης ο Ανάδοχος δηλώνει ότι εκτελεί έργα και παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες 

και υποχρεούται να εξακολουθήσει να πράττει τούτο και καθόλη τη διάρκεια της παρούσας 

σύμβασης ή της τυχόν παράτασής της. 

2. Το όλο έργο ο Ανάδοχος θα εκτελέσει με δικά του εργαλεία, τεχνικά και μεταφορικά μέσα και 

προσωπικό, θα είναι δε μόνον αυτός υπεύθυνος ποινικά και αστικά για οποιαδήποτε 

παράβαση διάταξης Νόμου, σχετικά με την εκτέλεση του έργου και για κάθε ατύχημα ή ζημία 

που τυχόν θα προκληθεί στο προσωπικό που απασχολεί, σε τρίτα πρόσωπα ή πράγματα, 

όπως και στο προσωπικό ή στα πράγματα του Εργοδότη, υποχρεούμενος να λάβει κάθε 

αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή των παραπάνω κινδύνων και την άμεση αποκατάσταση 

της οποιασδήποτε ζημιάς, που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση του έργου ή επ’ ευκαιρία 

αυτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος τρίτου που σχετίζεται με τη 

συγκεκριμένη εργολαβία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα καθοριζόμενα από τη 

Νομοθεσία, κοινοποιώντας και στο ΔΕΔΔΗΕ τα σχετικά έντυπα αναγγελίας των ατυχημάτων 

προς τους αρμόδιους φορείς. 

3. Είναι αυτονόητο ότι σε καμιά περίπτωση ο ίδιος ο Ανάδοχος και το προσωπικό που απασχολεί 

ο Ανάδοχος δεν θα θεωρούνται προσωπικό ΔΕΔΔΗΕ κατά καμία έννοια, ο δε χρόνος 

εκτέλεσης του συμφωνημένου έργου δεν θα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης 

στο ΔΕΔΔΗΕ. 

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

επιµελείται την εµφάνισή του και να είναι καθαρό. Επίσης  οφείλει  να  εκτελεί  

προσηκόντως  τα  καθήκοντά  του  µε  βάση  το  περιεχόµενο των  συµβατικών  του  

υποχρεώσεων,  την  απαιτούµενη  εντιµότητα,  καλή  πίστη  και συναλλακτικό   ήθος,   

ανεξαρτήτως   πελάτη   και   των   συµβατικών   του   σχέσεων   µε προµηθευτή. Το 

προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να αποφεύγει  

οποιαδήποτε  προστριβή  µε  αυτούς,  να  µην  προβαίνει  σε  συστάσεις  προς τους 

χρήστες για προµηθευτές και να µην συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε  
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αυτούς  να  απευθύνονται  στα  γραφεία  του  ∆Ε∆∆ΗΕ  προφορικώς  ή  εγγράφως, οφείλει   

δε   να   αναφέρει   στην   αρµόδια   υπηρεσία   του   ∆Ε∆∆ΗΕ   τα   ανακύπτοντα ζητήµατα 

ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρµόδια 

υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ 

5. Η  Επιχείρηση  έχει το δικαίωµα να ζητά την  αποµάκρυνση  οποιουδήποτε  µέλους του προσωπικού,  

που  κρίνεται για   οποιοδήποτε   βάσιµο  λόγο ως ακατάλληλο ή     δεν   εκτελεί µε  την   απαραίτητη  

επιµέλεια,  ακεραιότητα   και    συναλλακτικό  ήθος  τα  καθήκοντά    του. 

6. Ο  Ανάδοχος  ρητά  δηλώνει,  ότι  για  τις  εργασίες  που  θα  πραγµατοποιήσει,   δε  θα 

χρησιμοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.   ή   άτοµα   που   έχουν 

οποιασδήποτε  µορφής  κωλύµατα.  Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  το  αντίθετο  ο 

Ανάδοχος   θα  κηρύσσεται  ΕΚΠΤΩΤΟΣ   και   θα   καταπίπτει   άµεσα   η   Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

7. Συµφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύµβαση έχει χαρακτήρα µίσθωσης ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα 

εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων – υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται 

παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καµία 

περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ, µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε 

χρόνος εκτέλεσης,   µε   την   παρούσα   Σύµβαση,   του   συµφωνηµένου   «Έργου»,   σε   

καµία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ∆Ε∆∆ΗΕ 

8. Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να έχει µια (1) ψηφιακή µηχανή, ανά συνεργείο, µε 

δυνατότητα καταγραφής   ηµεροµηνίας και ώρας της φωτογραφίας και τουλάχιστον 4 Mega 

pixels. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του µε ταυτότητες, που θα του 

υποδείξει ο ∆Ε∆∆ΗΕ (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο 

εικονιζόµενος είναι υπάλληλος του Αναδόχου που εκτελεί το «Έργο» των αποκοπών 

και επαναφορών λόγω χρέους µε επέµβαση στο µετρητή για λογαριασµό του ∆Ε∆∆ΗΕ. Τις  

υπόψη ταυτότητες  θα  θεωρεί η  Ε.Υ. (Επιβλέπουσα Υπηρεσία)  για  το  απαραίτητο  

χρονικό  διάστηµα  και θα επιστρέφονται  σ’  αυτή  µε  τη  λήξη  της  παρούσας  

Σύµβασης  καθώς  και  σε  κάθε µεταβολή  του  προσωπικού  του  Αναδόχου.  Σε  

περίπτωση  απώλειας  ή  µη  επιστροφής ταυτότητας οποτεδήποτε ζητηθεί από την Ε.Υ. θα 

επιβάλλεται   Ποινική Ρήτρα  και  θα  γίνεται  σχετική  καταγγελία  στην  Αστυνοµία,  προς 

αποφυγή τυχόν παράνοµης χρήσης της ταυτότητας 

10. Σε περίπτωση απουσίας συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (αποµάκρυνση λόγω 

ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχηµα, σοβαρό προσωπικό πρόβληµα κλπ) ο 

Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίµων ηµερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του 
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συνεργείου,   άλλως   επιβάλλονται   οι   προβλεπόµενες   ποινικές   ρήτρες   µειωµένης 

απόδοσης ενώ ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του 

Αναδόχου. 

 

Άρθρο 11ο  - Ευθύνες του Αναδόχου  

1.   Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 

 α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Ασφαλείας, εκτέλεση  της σύμβασης  

 β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. 

 γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε 

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

2.   Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων του κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης 

είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών 

σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, 

τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, 

οχημάτων κ.λ.π. 

3.  Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει εντός 24 

ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην 

τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. 

Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός 

υποχρεούται εντός δύο (2) ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 

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

αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ.  θα παρακρατεί από την αμοιβή του ή την 

εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με τα δικαστικά έξοδα, 

σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου 

δικαιώματός της. 

5.   Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι 

τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, 

όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, 

του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση  της σύμβασης από τον Ανάδοχο.  
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6.  Ρητά συμφωνείται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αξιόποινη 

πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον Ανάδοχο είτε από το 

προσωπικό που χρησιμοποιεί και ότι κάθε ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την 

εκτέλεση του είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο προσωπικό που θα απασχολεί, 

συμπεριλαμβανομένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης χρηματικής ικανοποίησης, 

βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου μόνον τον Ανάδοχο. 

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

προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο εφοδιασμός των 

συνεργείων του Αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια 

ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

8. Κανείς από τους όρους της παρούσας σύμβασης, όλων θεωρουμένων ως ουσιωδών, δεν 

θεμελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου. 

 

Άρθρο 12ο – Κοινοπραξία και σύμπραξη επιχειρήσεων 

1.  Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την 

εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη ή Κ/Ξ  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 τον ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη 

ή Κ/Ξ όλων των μελών αυτής. 

3.  Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, Δήλωση ή το Κοινοπρακτικό …………… …………… 

…………………σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία  …………………….…….. συμμετέχει με ποσοστό 

…………………..και η Εταιρεία ……………………………………… συμμετέχει με ποσοστό ………………………… στην  

Σύμπραξη ή Κοινοπραξία. 

 

Άρθρο 13ο  - Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας- Άλλες 

υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εμπιστευτικότητα 

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. 

2.  Ο Ανάδοχος και κάθε Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους  που θα απασχολείται στα πλαίσια 

της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 
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αποδοχών, οι οποίες σε καμία  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 καταβάλει 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 

 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 ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που 

απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, Αναλυτικές 

Περιοδικές Δηλώσεις πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και 

του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΕΦΚΑ κλπ. 

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το 

προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό 

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

των τυχόν Υπεργολάβων του. 

3. Οι εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση, θα 

περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο 

Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία για την 

προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016 Γενικός Κανονισμός της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & ω.2472/1997). Για το 

λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 

την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από 

τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 

πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να  

εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η 

επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται 

δε αυστηρώς η αναπαραγωγή, διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον 

Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να 

έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου, 

το οποίο: 

- Θα παρέχει εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για 

την τήρηση του απορρήτου. 
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- Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του 

εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 

- Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των εν λόγω 

δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει τις διατάξεις του 679/2016 Γενικού 

Κανονισμού της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων & 

ω.2472/97,όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Ο Ανάδοχος – συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή υπεργολάβους 

του – θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις διατάξεις του 679/2016 Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για 

την προστασία Προσωπικών Δεδομένων & ω. 2472/1997, όπως εκάστοτε, ισχύουν, ή 

οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν  ή τροποιήσουν αυτούς και που θα αφορούν 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

9.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε 

παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα συνεργάζεται με το μέρος 

αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία 

και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους. 

9.5.  Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά σπουδαίο λόγο 

επαγόμενο την καταγγελία της Σύμβασης και την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση τον ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του 

που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ για οποιεσδήποτε ένδικες 

πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση 

με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας – 

Εμπιστευτικότητας που εδώ περιγράφονται.  

9.6.  Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελία της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ 

για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 

 β) να παραδώσει αμέσως στον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων 

της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, 

 γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους τυχόν 

αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή 

κατά παράβαση αυτών, και 

 δ) να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις εξέδωσε, σε 

περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του 

άρθρου 14 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης 
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χρήσης της ταυτότητας. 

9.7.  Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του 

Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται στο παρόν ΄Αρθρο 

εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το τέλος της Συνεργασίας. 

 

9.8.   Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με 

την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ. 

  

9.9. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ 

για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,   

 β) να παραδώσει αμέσως στον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες  τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων 

της παρούσας, στην κατοχή τρίτων,  

 γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους  τυχόν 

αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή 

κατά παράβαση αυτών, και.   

δ) Να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις εξέδωσε, σε 

περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του 

άρθρου 14 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης 

χρήσης της ταυτότητας. 

9.10. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του 

Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο 

εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το  τέλος της Συνεργασίας.   

9.11. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με 

την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ.   

 

Άρθρο 14ο  - Ποινικές Ρήτρες 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τη σύμβαση έγκαιρα και στο χρονικό διάστημα, που 

καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. 

Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για 

λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του. 

 

2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού 

Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 

συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 
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Επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  ίση  µε   το τριπλάσιο (3x)  της  βασικής τιμής μονάδος, 

σε περίπτωση : 

 Ψευδούς δήλωσης αποτελέσματος.  Εντοπισμός  ψευδούς  δήλωσης   αποτελεί   και λόγο   

καταγγελίας  της   Σύµβασης. 

 Αποκοπής πληρωμένου ή αποκοπής παροχής µε μικρότερη ένδειξη. 

 Λανθασμένης αποκοπής. 

 Λανθασμένης επαναφοράς. 

Ενώ, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα  ίση  µε τη βασική τιμή μονάδος, σε περίπτωση: 

 Μη   σφράγισης   μετρητικών   διατάξεων.    Συστηματική  παράλειψη  σφράγισης 

μετρητικών  διατάξεων  αποτελεί    και  αιτία  καταγγελίας   της  Σύμβασης. 

 Μη τήρησης δήλωσης ότι “θα πληρώσει” ο πελάτης.  

 Μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης επαναφοράς.  

 Μη συμπλήρωσης των στοιχείων στο έντυπο εντολής. 

 Μη    εμπρόθεσμης    επιστροφής    των    εντολών    εργασίας,    σύµφωνα    µε    τα 

καθοριζόμενα στο Άρθρο 2 παρ. 2. 

Για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών :   

 αποκοπή και επαναφορά παροχών ηλεκτρικής ενέργειας  µε Αίτηση Τελικού διακανονισμού 

(ΑIΤ∆),  

 λήψη ένδειξης µετρητή και έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή µε διακοπή 

(παραβιασμένο),  

 αφαίρεση µετρητή (εκτός της περίπτωσης αποκοπής λόγω χρέους),  

 σφράγιση μετρητικής διάταξης,  

πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο Άρθρο  2 παρ. 8, θα επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα ίση µε το 100% της τιµής εργασίας ανά ηµέρα καθυστέρησης.  

Σε περίπτωση απώλειας υλικού ή εξοπλισμού ιδιοκτησίας ∆Ε∆∆ΗΕ θα επιβάλλεται 

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

20% αυτής. 

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

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

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

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

κακοτεχνία. 

Επιβολή ποινικής ρήτρας ίση με 15€ για καθυστέρηση στην εκτέλεση των παρακάτω 

εργασιών: 

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

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

αιτήματος καταναλωτή. 

 Καθυστέρηση άνω των δύο (2) εργάσιμων ημερών για επανασύνδεση παροχής λόγω 

χρέους. 

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

 100,00  €  σε  περίπτωση  απώλειας  ταυτότητας  ή  µη  επιστροφής  της  όταν 

ζητηθεί από την Ε.Υ. 

 50,00  €  σε  περίπτωση  που διαπιστωθεί  από τον  Εργοδότη ότι το προσωπικό του 

Αναδόχου δεν φέρει την ταυτότητα σε εμφανές σημείο κατά την διάρκεια της εργασίας. 

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

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

καταγγελίας    της   Σύµβασης      (Άρθρο 18 παρ. 2). 

 500,00  €    σε    περίπτωση    µη    επιστροφής    των    αφαιρούµενων    µετρητών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

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

τοποθετηθεί. 

Ρητά συμφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ χωριστά 

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

εύλογε 

3.   Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

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

Ανάδοχο.  

4. Για κάθε μη εκτελεσθείσα διακοπή χωρίς επαρκή αιτιολογία θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση 

με την τιμή μονάδος κάθε διακοπτόμενης παροχής. 

 

 

Άρθρο 15ο - Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

 

1.  Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, 

μερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την 

οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρέχεται κατά την 

απόλυτη κρίση του.  

2.  Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω εταιρικής 

αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή 
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καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών 

από άλλον οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 

αρχικά υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις 

από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον 

ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη του γεγονότος (ολική υποκατάσταση). 

3.  Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση του 

ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

4.  Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για τον ΔΕΔΔΗΕ, η 

μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.  

5. 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 το προσωπικό της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί 

στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 

702 Α.Κ. 

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

λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 

 

Άρθρο 16ο - Υπεργολάβοι 

1. Ο Ανάδοχος μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος της σύμβασης υπεργολαβικά σε 

τρίτον για τον οποίο το έχει δηλώσει σύμφωνα με το παράρτημα 7 της Διακήρυξης και έχει 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου σχετική δήλωση του υπεργολάβου. Η 

υπεργολαβική ανάθεση δεν αναιρεί την ευθύνη του αναδόχου για την καλή εκτέλεση ολόκληρης 

της συμβάσεως. 

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης 

υπεργολάβο πέραν του δηλωθέντος με την προσφορά του, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 15, 
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περί απαγόρευσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, που χορηγείται κατά την ελεύθερη 

κρίση του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές και οικονομικές 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

3. Η τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 της παρούσας από τον υπεργολάβο 

υπόκειται σε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, χωρίς να αίρεται η ευθύνη του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 17ο  - Φορολογικές υποχρεώσεις 

 Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το 

ΔΕΔΔΗΕ) παράβολα, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση 

της παρούσας υπέρ του Δημοσίου, Δήμων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι 

προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 18ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγύηση έκδοσης……….., ποσού ……………€ (5% του 

συμβατικού ποσού), ………………..., με αριθ. ………../…-….- για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 

2.  Η Εγγύηση επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που δηλώνει 

ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα να αμφισβητήσει με 

οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγύηση και 

αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγύησης) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς 

από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο 

πάνω εγγύησης ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 

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

προσήκουσα σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης και μετά την πλήρη 

εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της 

υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή 

ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

δεν θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να 

την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, 

ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 

 

Άρθρο 19ο – Ασφαλίσεις 

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε 

οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την 

τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του 

προσωπικού. 
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2. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι 

υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί την ασφάλιση 

«ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» που  περιγράφεται στο Παράρτημα … της παρούσης 

Σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». 

3.  Το αντικείμενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι 

που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, καθορίζονται στο Παράρτημα … της 

παρούσης Σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». 

 

Άρθρο 20ο - Ειδικοί όροι 

1.   Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία 

να αρνηθεί την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών 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. 

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

περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του 

Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 21ο - Ανωτέρα βία 

 

1.   Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο 

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

Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και 

όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει κατά του ΔΕΔΔΗΕ 

απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως 

συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Περιστατικά ανωτέρας βίας υπεργολάβου του Αναδόχου 

δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο. 

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

θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως και με επίσημα αποδεικτικά έγγραφα το περιστατικό καθώς 

επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση 

των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση 

προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 

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

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

που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να την 

επικαλεστεί. 
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4.  Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό 

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

από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 

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

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

ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση 

προθεσμίας. 

6.   Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα   καθορισθεί, 

με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο 

 

Άρθρο 22ο - Καταγγελία της Σύμβασης 

1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ, που προκύπτουν από τις υπόλοιπες 

διατάξεις της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση εφόσον συντρέξουν μία 

ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών, 

β. Ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις προβλέψεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο 

των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης 

γ. Ο Ανάδοχος παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και διαγράμματα, 

δ. Ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ, 

ε. Ο Ανάδοχος συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής των 

εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, 

στ. Ο Ανάδοχος υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς ή ολικώς τη σύμβαση χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 

ζ. η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται υπερβεί τη μέγιστη προβλεπόμενη .  

η. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του Αναδόχου ή του προσωπικού του, κατά την  εκτέλεση 

της εργασίας. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 13 της 

Σύμβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 

εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 

θ  Η περίπτωση μη αναγγελίας ρευματοκλοπής κατόπιν συναλλαγής με τον πελάτη αποτελεί λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 

2.  Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων που έχουν 

οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «εργασιών»,   συνιστά λόγο καταγγελίας της 

Σύμβασης. 

3.  Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά 

την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση 

κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα 

μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 15 της 
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παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση 

της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 

4.  Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας 

Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση 

συνδρομής λόγου καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο Άρθρο 18 της 

παρούσας Σύμβασης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 

5. Με την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται εκκαθάριση της 

Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος την εκτέλεση 

των Υπηρεσιών, είτε να τις αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο νέος Ανάδοχος 

δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις 

εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκομιστεί ή 

ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο της Παροχής Υπηρεσιών. 

6. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ 

για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής  συνέπειες : 

α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών. 

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

καταγγελίας. 

γ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ζημία που απορρέει από τη μη εκτέλεση 

της σύμβασης, ανεξαρτήτως επιβολής ποινικών ρητρών και καταπτώσεως της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

7.  Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον 

Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το 

συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί  

σύμφωνα με την Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων 

αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών 

εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε,  ο 

ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 

8. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο 

κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες 

που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι 

τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την ημερομηνία. 

9.  O ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 338 του ν. 4412/2016 δικαιούται, πέραν των ανωτέρω 

περιπτώσεων, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, τουλάχιστον στις 

ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον: 
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Α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

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

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

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

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του 

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

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

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

αναγνωρισθεί με απόφαση του  Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

10. Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του και χωρίς ακόμα παράβαση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά. Η καταγγελία κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο 

και φέρει τα αποτελέσματά της μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της καταγγελίας. 

 

Άρθρο 23ο - Απαιτήσεις  

1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση 

με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Ε.Υ. μέσα σε 

πέντε  (5) ημέρες από την  ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να 

υποβάλει την απαίτηση. 

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

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

2.  Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται 

με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 

3.  Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμα του 

για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται μέχρι του σημείου 

που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 

   

Άρθρο 23ο – Ρήτρα ακεραιότητας 

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

(επί κοινοπραξιών: και καθένα από τα μέλη της κοινοπραξίας), σε όλα τα στάδια που 

προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη 
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λήξη της διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εκ μέρους 

του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Άρθρο 24ο– Τροποποίηση Σύμβασης 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών και 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς η σύμβαση κατά το άρθρο 337 του ν. 

4412/2016.  

 

Άρθρο 25ο – Ισχύς Όρων Σύμβασης 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η παρούσα Σύμβαση παραμένει ισχυρή ακόμη 

και αν ένας ή περισσότεροι όροι της θεωρηθούν ή αναγνωριστούν ως άκυροι.  

Άρθρο 26ο- Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Σύμβασης και 

δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια 

είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 

  

Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση σε 2 

πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους και πήραν ο καθένας 

από 1 αντίγραφο.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ 
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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Περιοχή Κοζάνης 
Βερμίου 32, 501 32, Κοζάνη 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

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   Μηχανικός»,   τα   καθήκοντα   και   τις   υποχρεώσεις   της   επίβλεψης   των 

εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο 9 και   γενικά από τα τεύχη της Σύµβασης του 

∆Ε∆∆ΗΕ µε αριθµό  ΔΠΜ-Θ/2/2018 

 

β.   ο   πρώτος   και   ο   δεύτερος   εξ   ηµών,   Ανάδοχος   και   «Επιβλέπων   Μηχανικός» 

αντίστοιχα  της  Σύµβασης  του  ∆Ε∆∆ΗΕ  µε  αριθµό   ΔΠΜ-Θ/2/2018,  ορίζουν  τον τρίτο 

εξ ηµών, ο οποίος και αποδέχεται τον διορισµό του, ως «Αναπληρωτή του Επιβλέποντα 

Μηχανικού» της παραπάνω Σύµβασης και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις τις 

οριζόµενες στο Άρθρο 9 της Σύµβασης. 

 

γ. ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται να αντικαταστήσει 
τον Επιβλέποντα ή τον Αναπληρωτή Μηχανικό 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. 
 
 
 

              ΚΟΖΑΝΗ 
  
 
 
 

 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ  ∆ΗΛΟΥΝΤΕΣ 
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Σημείωση : 

Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Αναπληρωτή και του Επιβλέποντος 

Μηχανικού, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. 

 

 

 

 

∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Περιοχή Κοζάνης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
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-  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 το 

∆Ε∆∆ΗΕ. 
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                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

                          ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
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-   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 το ∆Ε∆∆ΗΕ
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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 
Περιοχή Κ οζάνης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 



 

33 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Στo ασφαλιστήριο Συµβόλαιο πρέπει vα αναφέρεται ρητά ότι στηv έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 

περιλαµβάνεται και τo πάσης φύσεως προσωπικό πoυ απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας από τον Ανάδοχο για τηv εκπλήρωση τωv υποχρεώσεών τoυ από τη Σύµβαση. 

 

1.   Αντικείµενο   Ασφάλισης 

Με τηv ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ τoυ Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡIΤΩΝ και   oι   

ασφαλιστές   υπoχρεώνονται   vα   καταβάλουν   απoζηµιώσεις   σε   τρίτους   για: σωµατικές 

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

προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 

 

2.    ∆ιάρκεια   Ασφάλισης 

Η  ευθύvη  τωv  ασφαλιστώv  θα  αρχίσει  µε  τηv  έναρξη    µε  οποιονδήποτε  τρόπο  τωv 

εργασιών τoυ Αναδόχου και θα λήγει τηv 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  ευθύvης  ασφαλιστώv  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. 

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   πoυ   πρέπει   vα   περιλαµβάνονται   στo   ασφαλιστήριο Αστικής  Ευθύvης  

έvαvτι  Τρίτων. 

α. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, τo εv γένει προσωπικό του, oι συvεργάτες του και τo προσωπικό τους θεωρούνται 

ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύvης έvαvτι 

αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

β. Η ασφαλιστική εταιρεία υπoχρεώνεται vα απoκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά τoυ 

Αναδόχου ή του ∆Ε∆∆ΗΕ και τoυ   προσωπικού τους, στηv περίπτωση πoυ η βλάβη  ή  ζηµιά  

οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψη  τωv  παραπάνω  προσώπων  η  oπoία βλάβη ή ζηµιά 
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καλύπτεται από τo ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύvης έvαvτι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό 

εγγυήσεως για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. σχετιζοµένων 

µε  τηv  αστική  ευθύvη  µέσα  στα  όρια  τωv  ποσών  πoυ  αναφέρονται  εκάστοτε  σαv ανώτατα 

όρια ευθύvης τωv ασφαλιστώv. 

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

συµβούλων,  συvεργατών  του  και  τωv  υπαλλήλων  τους,  στηv  περίπτωση  πoυ  η βλάβη της 

ζηµιάς οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τωv παραπάνω προσώπων. 

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

προστήσαντος). 

ε. Τo   ασφαλιστήριο   Αστικής   Ευθύvης   έvαvτι   τρίτων   θα   υπoβάλλεται   από   τον Ανάδοχο 

15 ηµέρες πριν από τηv έναρξη τωv εργασιών στην ΕΥ  που ακολούθως θα τo απoστέλλει για 

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

 

5. ΓΕΝIΚΟI  ΟΡΟI   πoυ   πρέπει   vα   περιλαµβάνονται   στο   ασφαλιστήριο Αστικής  Ευθύvης  

έvαvτι  Τρίτων. 

 

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

β. Τo εv λόγω ασφαλιστήριο δε δύναται vα 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 Α.Ε./∆ΠΜ-Θ/Περιοχή Κοζάνης. 

 

6.   ΓΕΝIΚΟI   ΟΡΟI   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

λαµβάνει   υπόψη   τις   διατάξεις   τωv   Νόµων,   Νοµοθετικών   ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών 

κ.λ.π. πoυ ισχύoυv εκάστοτε και έχουν   εφαρµογή   στηv Ελλάδα, ιδιαίτερα τωv Ν.∆. 400/76, Ν. 

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

β. Ο Ανάδοχος πρέπει vα συµµορφώνεται µε τους όρους κ.λ.π. τωv Ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, oι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές 

κ.λ.π. υπόκεινται  σε κάθε περίπτωση στηv τελική έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

γ.  Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεv απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά καvέvα τρόπο τις υπoχρεώσεις 

και τις ευθύvες τoυ Αναδόχου πoυ 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  τηv  

απoκατάσταση  ζηµιών  σε  πρόσωπα  ή  και  πράγµατα  πέραv  από  τα ποσά καλύψεως τωv πιo 

πάνω ασφαλιστηρίων . 

δ.  Σε περίπτωση πoυ o Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει vα συµµορφωθεί µε τις παραπάνω 

ασφαλιστικές υπoχρεώσεις τoυ ή η ασφάλιση πoυ συνοµολογήσει κριθεί σαv µη ικανοποιητική 

από το ∆Ε∆∆ΗΕ, ο τελευταίος δικαιούται  vα συνάψει στo όνοµα και µε δαπάνες τoυ Αναδόχου τo 

πιo πάνω ασφαλιστήριο και vα παρακρατήσει (εντόκως µε τo νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) τo 

ποσό τωv ασφαλίστρων είτε από τo λαβείν, είτε µε κατάπτωση ανάλογου πoσoύ από τηv 

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης. Επίσης σε περίπτωση πoυ o Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί 

vα καταβάλει στους   ασφαλιστές τo οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων ο ∆Ε∆∆ΗΕ για vα 

απoφύγει ενδεχόµενη ακύρωσή τoυ  δικαιούται  vα  καταβάλει  τα  ασφάλιστρα  στους    

ασφαλιστές  για  λογαριασµό  του Αναδόχου και vα παρακρατεί από τo λαβείν κ.λ.π. τoυ 

Αναδόχου κάθε ποσό πoυ δεv θα είναι δυνατόν vα εισπραχθεί από τους   ασφαλιστές λόγω 

εξαιρέσεων, απαλλαγώv κ.λ.π. σύµφωνα µε τους όρους τoυ εv λόγω ασφαλιστηρίου. 

ε.  Σε    περίπτωση    πoυ    η    ασφαλιστική    εταιρεία    µε    τηv    oπoία    o    Ανάδοχος 

συνοµολόγησε τηv παραπάνω ασφάλιση, παραλείψει ή αρνηθεί vα εξοφλήσει   (µερικά ή ολικά) 

οποιαδήποτε ζηµιά κ.λ.π. για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, o Ανάδοχος έχει τηv αποκλειστική 

ευθύvη για τηv απoκατάσταση της µη εξοφληµένης  ζηµιάς ή βλάβης κ.λ.π. σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας Σύµβασης, ο δε ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται vα παρακρατήσει από οποιονδήποτε 
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λογαριασµό τoυ ή εγγύησή τoυ οποιασδήποτε φύσεως ποσά πoυ κατά τηv κρίση του απαιτούνται 

για τηv απoκατάσταση της εv λόγω ζηµίας ή βλάβης. 
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 



 
 

 

Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 

 

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 του 

……………………………………… ΑΦΜ …………………………….. και αρμόδια ΔOY……………..που εδρεύει 

στ…………….., στην οδό …………………… και εκπροσωπείται εδώ νόμιμα από τον ίδιο, 

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 (ή συνεργάζεται με/ή διαπραγματεύεται με) το δεύτερο των 

συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», με 

αντικείμενο την εκτέλεση Έργου, το οποίο συνίσταται στα εξής: «Αποκοπές και 

Επαναφορές λόγω χρέους παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και κατόπιν 

αιτήματος πελάτη, εργασίες σε μετρητικές διατάξεις της Περιοχής Κοζάνης 

της ΔΠΜ-Θ» 

 

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 

ΕΔΔΗΕ, 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: 

 
 

- 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. 

 

5.1.  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. 

 

5.2. Ρητά συνομολογείται ότι η με οποιονδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της 

παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, αποτελεί παράβαση ουσιώδους όρου 

της Κύριας Σύμβασης με ό,τι αυτό συνεπάγεται βάσει της Κύριας Σύμβασης. 

5.3. 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. 

 

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. 5.3. 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. 

 

 

OΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

            ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

              Ο  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 


