
               

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Αντικείμενο : «Διοικητικές Υπηρεσίες» 

ΣΥΜΒΑΣΗ: Αρ. ……………   

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ..................................... , τα συμβαλλόμενα μέρη, αφ’ 

ενός η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (εφεξής αποκαλούμενη «Εταιρεία» «ΔΕΔΔΗΕ» ή «ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.»), που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τ ……………………………………………………………………., και αφ’ 

ετέρου η………………………………………………………, (εφεξής αποκαλούμενη «Ανάδοχος»), 

που έχει την έδρα της …………………………………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα 

από ……………........................................................., συμφώνησαν και 

αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα τα εξής:  

 

1. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

1.1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη τα οποία υπογράφονται 

αρμοδίως από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής:  

 

1. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Παράρτημα 12 Διακήρυξης)  

3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Παράρτημα 9 Διακήρυξης) 

  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

2.1. Γλώσσα 

2.1.1. Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα, η οποία 

είναι δεσμευτική και καθοριστική για όλα τα θέματα που συνδέονται 

με το νόημα ή την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης. Όλες οι 

επικοινωνίες (έγγραφα κλπ.) που συνδέονται με την παρούσα 

σύμβαση συντάσσονται και/ή παρέχονται στην Ελληνική Γλώσσα, 

εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία μπορούν να είναι 

συνταγμένα και/ή να παρέχονται και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Όλα τα 

κείμενα που προέρχονται από το ελληνικό νομικό και ρυθμιστικό 

πλαίσιο καθώς και κάθε άλλο κείμενο που υπάρχει μόνο στην 

ελληνική γλώσσα και απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 



των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης παρέχονται από τη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα.  

 

2.2. Σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων  

2.2.1. Κανένας όρος της παρούσας δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως ιδρύων 

σχέση προστήσαντος και προστηθέντος ή εντολέα και εντολοδόχου 

μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει τον πλήρη 

έλεγχο του Προσωπικού που εκτελεί τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο της 

παρούσας Σύμβασης και φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη 

για τις Υπηρεσίες που εκτελούνται από αυτόν ή για λογαριασμό του.  

  

2.3. Αρμόδιοι Διαχείρισης Έργου 

2.3.1. Κάθε κοινοποίηση, αίτηση ή συγκατάθεση που απαιτείται ή 

επιτρέπεται ή δίδεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και αφορά 

στη διαχείριση του Έργου γίνεται εγγράφως, μεταξύ 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Συμβαλλομένων, οι οποίοι 

έχουν οριστεί ως «Αρμόδιος Διαχείρισης Έργου». Κάθε τέτοια 

κοινοποίηση, αίτηση ή συγκατάθεση θεωρείται τελεσθείσα όταν 

παραδίδεται αυτοπροσώπως ή όταν αποστέλλεται με συστημένη 

επιστολή ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ στον ως άνω 

«Αρμόδιο Διαχείρισης Έργου» στην παρακάτω διεύθυνση:  

Για τον ΔΕΔΔΗΕ:  

………………………………….  

Διεύθυνση: ……………………..  

Τηλ.: …….  

Φαξ: …….  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……  

Για τον Ανάδοχο:  

………………………………….  

Διεύθυνση: ……………………..  

Τηλ: …….  

Φαξ: …….  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……  

Σε περίπτωση που η κοινοποίηση, αίτηση ή συγκατάθεση αποστέλλεται 

με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ θεωρείται παραδοθείσα εφ’ 

όσον ληφθεί σωστή απάντηση ή επιβεβαίωση αποστολής και το σχετικό 

μήνυμα αποσταλεί ταυτόχρονα με το ταχυδρομείο.   

 



2.4. Εξουσιοδοτημένοι Εκπρόσωποι   

2.4.1. Κάθε πράξη ή έγγραφο που απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με την 

παρούσα Σύμβαση από τον ΔΕΔΔΗΕ ή τον Ανάδοχο μπορεί να γίνει ή 

να συνταχθεί από τα κάτωθι αναφερόμενα στελέχη:   

 

Για τον ΔΕΔΔΗΕ:  

………………………………….  

Διεύθυνση: ……………………..  

Τηλ.: …….  

Φαξ: …….  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……  

 

Για τον Ανάδοχο:  

………………………………….  

Διεύθυνση: ……………………..  

Τηλ.: …….  

Φαξ: …….  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ……  

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

3.1. Με την παρούσα Σύμβαση η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναθέτει στον Ανάδοχο την 

παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο: «Διοικητικές Υπηρεσίες» σύμφωνα με 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος 9 της Διακήρυξης και την 

Προσφορά του Αναδόχου. 

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

4.1. Για την παροχή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα παρέχει το προβλεπόμενο 

από το Παράρτημα 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης και την 

Προσφορά του Αναδόχου, προσωπικό. 

4.2. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό 

Θεσσαλονίκης όπως προβλέπεται ανά κατηγορία στο 2.1. του 

Παραρτήματος 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης και για το 

συγκεκριμένο ωράριο που ορίζεται ανά κατηγορία στην παράγραφο 2.1. 

του Παραρτήματος 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης. Οι 

υπηρεσίες των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Ε, όπως προβλέπεται στο 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. και 2.1.5. του Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της Διακήρυξης δύνανται να παρέχονται και σε κτίρια του 

ΔΕΔΔΗΕ εντός του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 



άμεση αντικατάσταση του προσωπικού του, εφόσον κριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ 

ακατάλληλο σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

4.3. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα της διαχείρισης του προσωπικού του, της 

εποπτείας και της αντικατάστασης σε περίπτωση που κριθεί από τον 

ΔΕΔΔΗΕ ότι αυτό απαιτείται, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης. 

4.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση της ανελλιπούς παρουσίας του 

προσωπικού που διαθέτει για το συγκεκριμένο ωράριο που ορίζεται ανά 

κατηγορία στην παράγραφο 2.1. του Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της Διακήρυξης. Σε περίπτωση απουσίας της κατά τα 

ανωτέρω υπηρεσίας μηνιαίως πάνω από πέντε (5) ημέρες, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία με αντικατάσταση του προσωπικού 

του, εκτός εάν δεν το επιθυμεί η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ οπότε σε 

αυτή τη περίπτωση θα αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό τιμήματος, 

υπολογιζόμενο για κάθε μήνα 22 ημέρες. 

 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   

5.1. Η έναρξη παροχής των υπηρεσιών πρέπει να ξεκινήσει εντός δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης 

για τις Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε. 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

6.1. Γενικά  

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις Υπηρεσίες και τις 

υποχρεώσεις του με τη δέουσα επιμέλεια, αποτελεσματικότητα και 

οικονομία, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές επαγγελματικές τεχνικές και 

πρακτικές, τηρώντας υγιείς πρακτικές διαχείρισης και χρησιμοποιώντας 

την κατάλληλη τεχνολογία αιχμής και ασφαλείς μεθόδους.  

β. Ο Ανάδοχος και ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζονται σε συνεχή βάση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της. Οι συναντήσεις για την πρόοδο των 

υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ.  

γ. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν εκτελούνται σύμφωνα με τη 

Σύμβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει αιτιολογημένη ειδοποίηση στον Ανάδοχο. 

Μετά την παραλαβή της οικείας ειδοποίησης, ο Ανάδοχος συμμορφώνεται 

πλήρως με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με 

τη Σύμβαση.  

δ. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι έλαβε γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης 

που αφορούν οι ‹‹υπηρεσίες››. Αναλαμβάνει δε να εκτελέσει τις 



«υπηρεσίες» του αντικειμένου της Σύμβασης, αποδεχόμενος πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. 

 

6.2. Σύγκρουση συμφερόντων  

6.2.1. Ο Ανάδοχος και το Προσωπικό του δεσμεύονται να μην προβούν είτε 

άμεσα είτε έμμεσα σε επαγγελματικές ή επιχειρηματικές 

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης που θα 

οδηγούσαν σε παραβίαση των όρων της παρούσας Σύμβασης.  

 

6.3. Εμπιστευτικότητα   

6.3.1. Εκτός από την παρούσα σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνάπτουν 

και υπογράφουν «Συμφωνία Εμπιστευτικότητας» οι όροι της οποίας 

εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία που παρέχεται από τη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. στον Ανάδοχο σε σχέση με τις υπηρεσίες της παρούσας 

σύμβασης.  

 

6.4. Υποχρεώσεις Υποβολής Παραδοτέων  

6.4.1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα στοιχεία και τα έγγραφα που 

ορίζονται στη Σύμβαση σύμφωνα με τη μορφή, τον αριθμό και τις 

προθεσμίες που ορίζουν οι όροι αυτής.  

 

 

 

6.5. Έγγραφα που καταρτίζει ο Ανάδοχος και που ανήκουν στην 

Κυριότητα του ΔΕΔΔΗΕ  

 

6.5.1. Όλα τα στοιχεία και τα λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο Ανάδοχος στο 

πλαίσιο της Σύμβασης, περιέρχονται και παραμένουν στην κυριότητα 

του ΔΕΔΔΗΕ και ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα ως 

άνω έγγραφα στον ΔΕΔΔΗΕ, το αργότερο κατά τη λήξη ή την 

καταγγελία της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δύναται να 

κρατήσει αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων αλλά απαγορεύεται να 

τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άσχετους με την παρούσα Σύμβαση 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ.  

6.5.2.  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον 

αυτός το ζητήσει και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του 

τελευταίου, κάθε είδους πληροφορίες & διευκρινίσεις σχετικές με το 

αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 



 

7.  Ευθύνη 

7.1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών 

της παρούσας, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί από οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία που έχει σχέση με την παροχή κάθε Υπηρεσίας από αυτόν, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ζημιών που θα προκληθούν λόγω 

παραλείψεων του Αναδόχου. Επομένως, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή 

προβλημάτων, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την παροχή της 

Υπηρεσίας, τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό, συνεργάτες ή τυχόν 

υπεργολάβοι του.  

7.2. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ από 

οποιοδήποτε τρίτο που απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή 

έμμεση με το αντικείμενο της παρούσας και τις Υπηρεσίες που παρείχε ο 

Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέμβει - εφόσον προσεπικληθεί σε δίκη - υπέρ 

του ΔΕΔΔΗΕ, με έξοδά του (του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση του 

ΔΕΔΔΗΕ ως κύριος διάδικος άλλως, αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν 

καταστεί κύριος διάδικος, οφείλει να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε ποσό 

που τυχόν επιδικαστεί υπέρ τρίτων και κατά του ΔΕΔΔΗΕ για κεφάλαιο, 

τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο 

απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον ΔΕΔΔΗΕ. Η παρούσα υποχρέωση 

υφίσταται κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως του ΔΕΔΔΗΕ προς τον 

Ανάδοχο.  

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ    

 

8.1. Παροχή Βοήθειας  

8.1.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει στον Ανάδοχο κάθε εύλογη βοήθεια που απαιτείται 

για την άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών.  

8.2. Έγγραφα  

8.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει στον Ανάδοχο όλα τα δεδομένα που αφορούν τις 

υπηρεσίες.  

 

8.3. Εποπτεία 

8.3.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα εποπτεύει την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών της 

Σύμβασης αυτής.  

 

8.4. Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης ΔΕΔΔΗΕ 



8.4.1.  Ο ΔΕΔΔΗΕ ορίζει συγκεκριμένη Διεύθυνση («Διεύθυνση Περιφέρειας 

Μακεδονίας - Θράκης») ως υπεύθυνη για την οικονομική παρακολούθηση 

της Σύμβασης. 

 

8.5. Επιτροπή Παραλαβής  

8.5.1.  Η Επιχείρηση θα ορίσει μία ή παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα 

με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Κάθε μήνα θα συντάσσεται «Πρωτόκολλο 

Προσωρινής Παραλαβής» για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες το οποίο θα 

υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής και από Εκπρόσωπο του 

Αναδόχου. Μετά την παρέλευση των 12 μηνών της σύμβασης για τις 

Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε θα συνταχθεί το «Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής» το οποίο θα υπογραφεί από την «Επιτροπή Παραλαβής» και 

από Εκπρόσωπο του Αναδόχου. 

 

8.6. Τιμολόγηση- Τρόπος Πληρωμής  

8.6.1.  Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται κάθε μήνα. Η 

πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους, με την 

προσκόμιση τιμολογίου από τον Ανάδοχο στην Διεύθυνση 

Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

8.6.2. Η Διεύθυνση προωθεί τα τιμολόγια στην Διεύθυνση Οικονομικών 

Λειτουργιών προς πληρωμή μαζί με το «Πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής» ή το «Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής» που υπέβαλε 

η Επιτροπή Παραλαβής. 

 

8.6.3. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα 

από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην Διεύθυνση της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. τα σχετικά τιμολόγια. 

 

8.6.4. Εάν η 24η ημέρα αυτή δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα 

γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

8.6.5. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις 

οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο ΦΠΑ την 

24η του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών, 

εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της 

τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου μήνα από την 



ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον βέβαια αυτά 

είναι πλήρη. 

 

8.6.6. Δεν γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή, Άνοιγμα 

Πίστωσης ή και τυχόν προτεινόμενοι όροι χρηματοδότησης, σε καμία 

περίπτωση. 

 

8.6.7. Για τους αλλοδαπούς αναδόχους κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει 

όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της χώρας 

του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του 

Αναδόχου απέναντι στον Πωλητή. 

 

8.6.8. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την υποβολή των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

1. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, 

2. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής ή Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής,  

3. Φορολογική Ενημερότητα,  

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα,  

5. 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.  

6. Αντίγραφα των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ. του ΕΦΚΑ) 

του προσωπικού του Αναδόχου για την περίοδο αναφοράς του 

τιμολογίου. 

7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή 

μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων από τον Ανάδοχο. 

 

9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ  

9.1.  Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας από 

τον Ανάδοχο, ορίζεται συνολικά σε …………….. . 

9.2.  Το τίμημα καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.6 του 

παρόντος στον Ανάδοχο σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, 

συμπεριλαμβανόμενων όλων των δαπανών στις οποίες προέβη σε σχέση με 

την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.  

9.3. Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλαχτα ότι 

το αναφερόμενο στην Προσφορά του Αναδόχου και στην παράγραφο 9.1 



κόστος του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών θα παραμείνει σταθερό 

και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ρητά 

αποκλειομένων ανεξαρτήτως αιτίας τυχόν μελλοντικών αναπροσαρμογών, 

αναθεωρήσεων και εν γένει μεταβολών αυτού καθώς και των τυχόν σχετικών 

αξιώσεών τους.  

 

 

10. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ  

10.1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ.  

  

10.2. Kρατήσεις  

Επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές προβλεπονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 

 

11.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

11.1.  Έναρξη των Υπηρεσιών  

 

11.1.1. Ο Ανάδοχος θα αρχίσει να παρέχει τις Υπηρεσίες για τις 

Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε εντός 15 ημερών από την υπογραφή της 

παρούσας Σύμβασης. 

 

11.2. Λήξη της Σύμβασης 

 

11.2.1. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως εξής:  

- Για τις Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε για ένα (1) έτος από την έναρξη 

παροχής των υπηρεσιών, όπως η έναρξη αυτή καθορίζεται στο 11.1.1. 

του παρόντος. 

 

11.3. Ανωτέρα Βία 

11.3.1. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης που οφείλεται αποκλειστικά σε 

λόγους ανωτέρας βίας.  

 

11.3.2. Ο όρος «Ανωτέρα Βία» περιλαμβάνει τα αναπόφευκτα 

γεγονότα, η επέλευση των οποίων κείται εκτός της σφαίρας ευθύνης 



της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή του Αναδόχου, τα οποία δεν θα μπορούσαν να 

προβλεφθούν ή να προληφθούν από έναν επιμελή και συνετό 

συμβαλλόμενο ανεξάρτητα από το βαθμό επιμέλειάς του και που 

εμποδίζουν τον συμβαλλόμενο να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που 

ανέλαβε με την παρούσα Σύμβαση.  

 

11.3.3. Σε περίπτωση που ο ένας συμβαλλόμενος θεωρεί ότι έλαβε 

χώρα ένα γεγονός ανωτέρας βίας το οποίο τον εμποδίζει να εκτελέσει 

τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει προσηκόντως και χωρίς 

καθυστέρηση τον άλλο συμβαλλόμενο και εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την παύση του οικείου γεγονότος οι δύο 

συμβαλλόμενοι αποφασίζουν από κοινού για την απαραίτητη χρονική 

παράταση.  

 

11.3.4. Συμφωνείται ρητά ότι τυχόν γεγονότα Ανωτέρας Βίας που 

επηρεάζουν την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης γίνονται δεκτά 

μόνο ως αιτία καθυστέρησης με ανάλογη παράταση του 

χρονοδιαγράμματος και όχι ως βάση αποζημίωσης του έτερου 

συμβαλλόμενου και συνεπώς δεν θεμελιώνουν αξίωση για τυχόν 

οικονομική του επιβάρυνση, ως συνέπεια περιστατικού ανωτέρας 

βίας.  

 

11.3.5. Ο Ανάδοχος και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να 

καταγγείλουν την παρούσα Σύμβαση λόγω Ανωτέρας Βίας που 

συνεχίζεται αδιάκοπα για περισσότερες από τρεις (3) εβδομάδες με 

πρότερη έγγραφη κοινοποίηση στον έτερο συμβαλλόμενο 

τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την έναρξη ισχύος της 

καταγγελίας.  

 

12.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
12.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το αντικείμενο της παρούσας σύμφωνα 

με τους όρους της Σύμβασης. O Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, 

να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται 

στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του. Σε κάθε 

περίπτωση και ανεξάρτητα από την καταγγελία ή όχι της παρούσας και τη 

συνομολόγηση ή επιβολή κάθε αναφερόμενης ποινικής ρήτρας, ο ΔΕΔΔΗΕ 

μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, την 



αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημιάς καθώς και 

διαφυγόντος κέρδους του, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή 

τη μη προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

 

12.2. Ποινικές Ρήτρες λόγω καθυστέρησης ανάληψης υπηρεσιών. 

12.2.1. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της ημερομηνίας έναρξης παροχής 

υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει ποινική 

ρήτρα ποσού € 500. 

12.2.2. Για κάθε ημέρα απουσίας από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ 

οποιουδήποτε στελέχους της Ομάδας ή αντικαταστάτη αυτού, ο 

Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα ποσού € 

500. 

 

12.3. Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε το νόμιμο τίμημα 

είτε η νόμιμη ασφαλιστική εισφορά για ένα (1) μέλος του προσωπικού του 

Αναδόχου ή υπεργολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει ποινική ρήτρα 

πενήντα (50) ευρώ. 

 

12.4. 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. 

 

12.5.  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, ή από την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης.  

 

13.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

13.1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ που προκύπτουν από 

τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος:  

● καθυστερήσει χωρίς σοβαρό λόγο την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, πέραν των 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.   

● δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την παροχή 

των υπηρεσιών ώστε να είναι αδύνατη η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης  

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

● παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας  



● εάν υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς ή ολικώς τη σύμβαση χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.  

● σε περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί ποσοστό 10% του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος.  

● παραβιάζει τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων 

ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού προηγουμένως απευθύνει 

γραπτή αναφορά στον Ανάδοχο, στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται 

τα άρθρα, οι λόγοι, οι διατάξεις και οι υπηρεσίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας 

της Σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για κάθε ζημία, θετική, αποθετική ή 

διαφυγόν κέρδος την οποία υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με την καταγγελία της 

σύμβασης στο μέτρο που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

13.2.  Ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά με την 

προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες (ημερολογιακές), πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση 

ως ημερομηνία καταγγελίας της.  

13.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει με έγγραφη 

ανακοίνωση του προς τον ανάδοχο τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες 

πριν την ημερομηνία που καθορίζεται στην έγγραφη ανακοίνωση ως ημερομηνία 

καταγγελίας της. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η 

αναφερόμενη στο άρθρο 23 της παρούσας σύμβασης εγγύηση και επιπλέον, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, 

ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  

13.4. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 15 

της Σύμβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  

13.5. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή 

ατόμων που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «υπηρεσιών», 

συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  

13.6. Ειδικότερα η επιβολή Ποινικών Ρητρών σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% 

του Συμβατικού Τιμήματος αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.  



13.7. 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 15.2. της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος 

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

οποιοδήποτε τρίτο.  

13.8. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης 

(Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών 

ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται 

εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση Έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί 

της ένστασης.  

13.9. Μετά την καταγγελία της Σύμβασης και την Επικύρωση της Έκπτωσης, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται από την εκτέλεση των 

Υπηρεσιών και το «αντικείμενο της σύμβασης» και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης 

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

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

Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, 

τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία 

έχουν προσκομιστεί από αυτόν στον τόπο παροχής των Υπηρεσιών.  

13.10. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των 

δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 

α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 

ημερομηνία της καταγγελίας.  

13.11. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ θα διενεργήσει προσκαλώντας 

προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο 

τιμολογούνται οι υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την Σύμβαση. 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.  

13.12. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να 

καταβάλλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης, για όλες τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν από αυτόν 



προσηκόντως μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι 

τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την ημερομηνία.  

 

13.13.  Πληρωμή μετά από Καταγγελία 

 

13.13.1. Μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου 13, ο ΔΕΔΔΗΕ 

καταβάλει στον Ανάδοχο τα ακόλουθα:  

α) Το αναλογούν τίμημα, σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά στο Άρθρο 

9 της παρούσας Σύμβασης, για τις Υπηρεσίες που εκτελέστηκαν 

προσηκόντως πριν από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος της 

καταγγελίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

β) Εκτός από τις περιπτώσεις καταγγελίας σύμφωνα με τις ανωτέρω 

παραγράφους 13.1 και 13.3, η τυχόν καταβολή κάθε εύλογης δαπάνης 

για τον άμεσο και ομαλό τερματισμό της Σύμβασης, λαμβάνει υπόψη τις 

ενδεχομένως καταβληθείσες προκαταβολές. Καμία άλλη απαίτηση του 

αναδόχου δεν στοιχειοθετείται.  

 

13.14. Αναστολή  

13.14.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να αναστείλει με έγγραφη ειδοποίησή του προς 

τον Ανάδοχο όλες τις επόμενες καταβολές που του οφείλει σύμφωνα με την 

παρούσα, εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, 

συμπεριλαμβανομένης της μη εκτέλεσης των Υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι η 

ως άνω ειδοποίηση για την αναστολή (i) προσδιορίζει τη φύση της μη 

εκπλήρωσης, και (ii) καλεί τον Ανάδοχο να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

παραλαβή της ειδοποίησης για την αναστολή.  

 

14. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

14.1. Κάθε διαφορά ή διαφωνία που ανακύπτει σχετικά με την εκτέλεση της 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά τη διάρκεια της ισχύος της, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

επιχειρούν αυτή να επιλύεται καταρχήν φιλικά. 

 

14.2.  Κάθε αξίωση του Αναδόχου υποβάλλεται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το συντομότερο 

δυνατόν από την ημερομηνία που προέκυψαν οι λόγοι που θεμελιώνουν την 

αξίωση έτσι ώστε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να μπορέσει να εξετάσει το βάσιμο της 



αξίωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι τυχόν αξιώσεις του Αναδόχου υποβάλλονται 

στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το αργότερο εντός τριών μηνών (3) από την παραπάνω 

ημερομηνία. Αξιώσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ως άνω 

τρίμηνης προθεσμίας δεν εξετάζονται.  

 

14.3.  Η ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών δεν παρέχει στον 

Ανάδοχο το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

14.4.  Συμφωνείται ρητώς ότι κάθε διαφορά που προκύπτει από την υλοποίηση της 

Σύμβασης και δεν μπορεί να επιλυθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

υπάγεται για την επίλυσή της στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τακτικών 

Δικαστηρίων της Αθήνας.  

 

14.5.  Η σύμβαση ερμηνεύεται και διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 
 

15.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

 

15.1.1. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να απευθύνεται στα στελέχη 

του ΔΕΔΔΗΕ με την πρέπουσα ευγένεια και να παρέχει ειλικρινή 

πληροφόρηση. 

 

15.1.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος 

έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 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.  

 

15.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του που θα 

απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της 

καταβολής στο προσωπικό του των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 

οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, την τήρηση του ωραρίου που 

συμφωνήθηκε, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού του, της αυστηρής τήρησης των 

όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ.  

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ιδίως  



(α) να καταβάλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών 

και να υποβάλει, όποτε του ζητηθεί, στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και 

εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, τα σχετικά 

παραστατικά πληρωμής και 

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των 

όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του 

ζητηθεί, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του 

ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της 

Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΕΦΚΑ 

αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του 

προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένους από το αρμόδιο Τμήμα 

Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα 

αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των 

εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του 

Υπεργολάβου, αντίγραφα 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 απεριόριστα την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν 

υπεργολάβων του. 

15.1.4. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της 

Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της 

Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα 

Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), 

καθώς και στο ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της 

Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.  

 

15.2. Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης  

15.2.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή 

ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης 

υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη 

συναίνεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Δεν τίθεται όριο υπεργολαβικής ανάθεσης επί 

της αξίας της σύμβασης.  

15.2.2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα 

για τον ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε 

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή 

δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά του ΔΕΔΔΗΕ και προκύπτει 

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



έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. . Με την έγκρισή της, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να 

καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

15.2.3. Με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος και απαιτήσεως 

του ΔΕΔΔΗΕ, που απορρέει από τον Νόμο και τη Σύμβαση του Αναδόχου, το 

αίτημα εκχώρησης δύναται να ικανοποιηθεί, εφόσον δεν συντρέχουν κάποιοι 

άλλοι νόμιμοι λόγοι που να αποκλείουν την πληρωμή. 

15.2.4. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές 

που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του 

ΔΕΔΔΗΕ. Προαπαιτούμενο της εγκρίσεως της εκχώρησης είναι η αφαίρεση: 

α) κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν 

προέρχεται, β) κάθε οφειλής του εκχωρητή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο 

οποίος θα είχε το δικαίωμα να εισπράξει από τον ΔΕΔΔΗΕ, γ) κάθε οφειλής 

του εκχωρητή προς το Δημόσιο, που θα προκύπτει από το αποδεικτικό 

φορολογικής ενημερότητας, που είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την 

Σύμβαση και το Νόμο, να προσκομίζεται για την πληρωμή οποιουδήποτε 

ποσού και δ) κάθε οφειλής του εκχωρητή προς τους εργαζόμενους που είχαν 

απασχοληθεί στην παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης και είχαν 

αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 Α.Κ.. 

15.2.5. Το υποβαλλόμενο περί εκχωρήσεως αίτημα πρέπει να υπογράφεται 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο που δεσμεύει τον Ανάδοχο με την υπογραφή του. 

 

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

16.1. Τα Μέρη συμφωνούν ρητά με την παρούσα ότι η Σύμβαση, 

συμπεριλαμβανόμενης και της συνημμένης Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας, 

αποτελεί τη μοναδική συμφωνία μεταξύ τους για το αντικείμενο των 

υπηρεσιών και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν αντάλλαξαν προηγουμένως 

μεταξύ τους καθώς και κάθε τυχόν προηγούμενες συζητήσεις ή συμφωνίες 

οποιασδήποτε μορφής και φύσης, προφορικές ή σιωπηρές, που δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στην παρούσα σύμβαση, θεωρούνται άκυρες και ανίσχυρες 

και δεν δεσμεύουν τα μέρη ούτε λαμβάνονται υπόψη με οποιονδήποτε τρόπο 

για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης.  

Κάθε πράξη ή δραστηριότητα ή επιχείρηση του Αναδόχου που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση των υπηρεσιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

Σύμβασης ακόμη και αν αυτό δεν ορίζεται ρητά στη Σύμβαση.  

 

17. Πνευματική Ιδιοκτησία 
 



17.1. Όλο το έντυπο ή ψηφιακό υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 

καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως 

οδηγίες, διαγράμματα, στατιστικά στοιχεία, κ.α. είναι εμπιστευτικά και 

ανήκουν στην απόλυτη και αποκλειστική ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ. Ο 

Ανάδοχος της Σύμβασης θα παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο 

ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 

στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 

τη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

17.2. Ο Ανάδοχος εγγυάται στον ΔΕΔΔΗΕ, ότι – ενδεικτικά- το λογισμικό, οι 

σχετικές άδειες λειτουργίας και γενικά κάθε παρεχόμενη Υπηρεσία που 

αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, είναι απαλλαγμένα από 

κάθε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, που απορρέει από τις διατάξεις της 

Ελληνικής ή αλλοδαπής Νομοθεσίας περί προστασίας της Πνευματικής και 

της Βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που 

εκδίδονται οπουδήποτε για λογαριασμό τρίτων, ευθυνόμενος αποκλειστικά 

και πλήρως για την αποκατάσταση κάθε ζημίας, που θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ, 

ένεκα τυχόν προβολής τέτοιων δικαιωμάτων τρίτων. 

 

17.3. Ιδιαίτερα ο Ανάδοχος, αποδέχεται σαν δική του οποιαδήποτε τυχόν 

υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ έναντι οποιουδήποτε τρίτου, η οποία απορρέει από 

τις πιο πάνω διατάξεις εξαιτίας της χρησιμοποίησης απ' αυτόν υλικού, 

μηχανημάτων ή εξαρτημάτων ή μεθόδων ή λογισμικού, που προστατεύονται 

από τέτοιες Νομοθεσίες και διπλώματα ευρεσιτεχνιών, εκδιδόμενα για 

λογαριασμό τρίτων. 

 

17.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται και έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση, να 

διασφαλίζει τον ΔΕΔΔΗΕ από οποιαδήποτε απαίτηση, που ενδεχόμενα θα 

μπορούσε να προβληθεί από τρίτους κατά του Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ 

σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις της Ελληνικής ή αλλοδαπής Νομοθεσίας 

και τα γενικά διεθνώς ισχύοντα περί δικαιωμάτων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προνομίων ευρεσιτεχνίας, ιδιαίτερα ένεκα της 

χρήσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης από μέρους του 

ΔΕΔΔΗΕ του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

 

17.5. Σε περίπτωση που κάποιος τρίτος στραφεί δικαστικά ή προβάλλει εν γένει 

αξίωση, απορρέουσα από διατάξεις της ελληνικής ή αλλοδαπής νομοθεσίας 

περί προστασίας πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 



(συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας), εναντίον του 

ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέμβει μόλις προσεπικληθεί στη δίκη 

υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ , με έξοδα του (του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση 

του ΔΕΔΔΗΕ ως κύριος διάδικος άλλως αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο 

δεν καταστεί κύριος διάδικος να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε ποσό που 

τυχόν επιδικαστεί υπέρ τρίτων και κατά του ΔΕΔΔΗΕ για κεφάλαιο, τόκους 

και δικαστική δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο απαλλάσσοντας 

από κάθε ευθύνη τον ΔΕΔΔΗΕ .  

 

18. Τροποποίηση 

18.1. Συμφωνείται επίσης ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι ουσιώδεις και 

ότι τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις οποιουδήποτε εκ των εγγράφων της 

Σύμβασης γίνονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως (με Συμπληρώματα, 

Συμφωνίες Τροποποίησης κλπ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται 

ουσιωδώς ο χαρακτήρας της συμβάσεως κατά το άρθρο 337 του Ν. 

4412/2016.  

 

19. Εγγυήσεις  

Ο Ανάδοχος εγγυάται τα κάτωθι σε σχέση με την εκτέλεση των υπηρεσιών 

στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης:  

o Τον προσεκτικό, ολοκληρωμένο και έμπειρο προγραμματισμό και εκτέλεση 

των υπηρεσιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιώντας την πιο 

σύγχρονη τεχνολογία αιχμής που είναι διαθέσιμη κατά την κατακύρωση 

της Σύμβασης και χωρίς ελαττώματα.  

o Ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κοινά αποδεκτούς 

τεχνικούς κανόνες και τις νομικές και τυπικές διατάξεις.  

o Ότι θα τηρήσει πλήρη εχεμύθεια ως προς όλα τα έγγραφα, τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που του έχουν παραδοθεί.  

 

20. Άρνηση εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων  

 
Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των 

υπηρεσιών του. Γι’ αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται 

απ’ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του 

Α.Κ.  

Για την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 222 

έως 338 του ν. 4412/2016, οι όροι της Σύμβασης και συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας. 



 

21. Ευθύνη  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την προσήκουσα, άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των 

υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. 

 

22. Καλή Πίστη  

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα 

εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης 

και να λαμβάνουν κάθε εύλογο και πρόσφορο μέτρο για να εξασφαλίσουν 

την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.  

 

23. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 

Μαζί με την υπογραφείσα Σύμβαση ο Ανάδοχος παρέδωσε στον ΔΕΔΔΗΕ την 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αρ./Ημερομηνία: ………......……………. η 

οποία εκδόθηκε από ……………………………….….. και καλύπτει το ποσόν των 

………………………………………………………….……..…………… ευρώ 

(…………………………………………………….. ευρώ). Εάν η παρούσα Σύμβαση δεν 

ορίζει διαφορετικά και δεν προκύψει λόγος κατάπτωσης της εν λόγω 

Επιστολής, αυτή επιστρέφεται μετά την έγκριση της προσήκουσας 

ολοκλήρωσης των υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 «Αντικείμενο 

της Σύμβασης», και μετά την προσήκουσα, πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση 

όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα για τη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. και ένα για τον Ανάδοχο.  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                   ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

  



 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αντικείμενο : «Διοικητικές Υπηρεσίες» 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ……...…………….. του έτους …….., τα συμβαλλόμενα μέρη, 

αφ’ ενός, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), που έχει την έδρα της στην 

Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την 

υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας από ………………………………...…………………………. 

και, αφ’ ετέρου, ………………….................................................................νόμιμα 

εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας από …………… 

…………………. με έδρα ……… ………… …………… ………………. συμφώνησαν, 

συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:   

 

1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αποκαλούμενη εφεξής «Εταιρεία», συνήψε Κύρια Σύμβαση με το 

δεύτερο υπογράφοντα, αποκαλούμενο εφεξής «Ανάδοχο», με αντικείμενο την 

Εκτέλεση των υπηρεσιών: «Διοικητικές Υπηρεσίες». 

 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως 

αυστηρά απόρρητη και μυστική κάθε Εμπιστευτική πληροφορία που παρέχεται σε 

αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του 

με την Εταιρεία.  

3. Ορισμοί: Συνεργασία, Εμπιστευτική Πληροφορία.  

Ο όρος Συνεργασία συμπεριλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και 

της Εταιρείας για την οποία υπογράφεται η Παρούσα Συμφωνία Εμπιστευτικότητας. 

Ο όρος Εμπιστευτική Πληροφορία σημαίνει τη συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και 

της Εταιρείας αυτή καθεαυτή καθώς και κάθε πληροφορία εμπορικής σημασίας που 

αφορά την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την δομή, την οικονομική διαχείριση, τη 

διαχείριση προσωπικού, τη διαχείριση υλικών, ανταλλακτικών και υπηρεσιών, τις 

συμβάσεις με του προμηθευτές της, την οποία αποκτά ο Ανάδοχος με οποιοδήποτε 

μέσο και σε οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική πληροφορία 

νοείται κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του Αναδόχου κατά την 

εκτέλεση ή επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας και/ ή της παρούσας Συμφωνίας.  

4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου.  

Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 



- να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 

παρά αποκλειστικά και 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 απολύτως 

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 πλήρες 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, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των 

μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων, σύμφωνα με το ν. 

3340/2005 ως ισχύει. 

Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/ και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 

πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων και προμηθευτών του 

ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την 

ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα 

κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από 

τον 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 διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ’ 

εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση 

στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου , το 

οποίο : 

 Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 

προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 



 Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή 

του εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 

 Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την 

εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει 

τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

 O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή 

υπεργολάβους του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση 

οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 

3471/2006 ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν 

αυτούς και που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή/και την 

τήρηση της νομοθεσίας περί απορρήτων. 

 

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.  

 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεπάγεται, την 

κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και τη διεκδίκηση περαιτέρω 

αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άμεση και μονομερή λύση της 

παρούσας Σύμβασης, με καταγγελία εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο 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 τον 

ΔΕΔΔΗΕ, για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, 

διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή ως συνέπεια 

οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στις 

διατάξεις του παρόντος. 

 

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

της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, ή κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας ανά πάσα 

στιγμή, ακόμη και πριν από τη λήξη ή την καταγγελία της Συνεργασίας, εάν η 

Εταιρεία θεωρεί ότι ο Ανάδοχος παραβίασε με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους της 

Παρούσας Συμφωνίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

(α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,  



(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία το σύνολο των στοιχείων ή έγγραφων που 

περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά 

παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, και  

(γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το σύνολο των ονομάτων και των Διευθύνσεων των 

τρίτων στους οποίους αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών.  

 

6. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας 

μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας συνεχίζουν να βαρύνουν τον 

Αντισυμβαλλόμενο μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας. 

 

7. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε 

τυχόν ζημίας της Εταιρείας.  

 

8. Εκτός από την αστική ευθύνη που έχει λόγω της παρούσας Συμφωνίας και εκ του 

νόμου, ο Ανάδοχος υπέχει επίσης ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

νομικές διατάξεις που διέπουν την Προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού 

Απορρήτου και ιδίως το Άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των 

Άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 146/1914 για τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό καθώς και τις 

διατάξεις των νόμων που διέπουν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και μη 

χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών για ίδιο όφελος.  

 

9. Κανένας συμβαλλόμενος δεν μεταβιβάζει με το παρόν στον έτερο συμβαλλόμενο 

τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, εμπορικά μυστικά, πνευματικά 

δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.  

 

10. Συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

 

11. Τροποποιήσεις των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας 

γίνονται μόνο εγγράφως, με τη συμφωνία ότι η τήρηση του γραπτού τύπου αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ τους, αποκλειόμενου κάθε άλλου τύπου καθώς 

και κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένου του όρκου.  

 



12. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 6, η παρούσα Συμφωνία 

παραμένει σε ισχύ από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της 

συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου.  

 

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ όσων συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν παραπάνω, 

συντάχθηκε η παρούσα Συμφωνία από τα συμβαλλόμενα μέρη η οποία, αφού 

διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε όπως ακολουθεί και 

κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) αντίγραφο.  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                   ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 


