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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. … 

  Αντικείμενο: «Λήψη ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας 

παροχών  χαμηλής τάσης, της Περιοχής Βέροιας 

αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-

Θράκης». 

 

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 τ… …………………………– 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…………. ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία προκηρύχθηκε 

ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών που αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας, 

3. Την …………… απόφαση του………… ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία η προσφορά του 

Αναδόχου αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της 

τιμής, 

4. Την ……………. απόφαση του………. ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, 

5. Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν ασκήθηκαν 

προσφυγές/ασκήθηκαν προσφυγές, οι οποίες απορρίφθηκαν με την/τις …………….. 

απόφαση/αποφάσεις της ΑΕΠΠ. 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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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 Εργασιών 

Γ.        Συμβατικό Τίμημα – Συμβατικές Ποσότητες  

Δ. Οικονομική Προσφορά 

Ε.        Ασφαλίσεις 

ΣΤ.      Τεύχος Yποδειγμάτων 

Ζ. Διοικητικά Όρια 

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

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

υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 

Τευχών. 

3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σκαριφήματα κ.λ.π. και εν γένει το περιεχόμενο 

της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και 

δεν δεσμεύουν τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση 

που θα εγκριθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

4. 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 «Λήψη 

ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας παροχών χαμηλής τάσης, της 

Περιοχής Βέροιας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-

Θράκης» όπως περιγράφεται διεξοδικά στο επόμενο άρθρο.  
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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 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 Καταμέτρησης 

της Έδρας της Περιοχής μεταξύ 07:00 – 07:30 και θα επιστρέφονται 

μέχρι την 14:30 της ίδιας ημέρας, εκτός εάν λόγω εκτάκτων αναγκών 

έχει δοθεί διαφορετική εντολή από την Ε.Υ.. Σημειώνεται ότι, η παραλαβή 

- παράδοση των φορητών καταχωρητών που προορίζονται για λήψη 

ενδείξεων παροχών του Πρακτορείου Νάουσας, θα μπορεί, εναλλακτικά, 

να γίνεται από τα γραφεία του Πρακτορείου Νάουσας μετά από σχετική 

εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

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 
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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 

Βέροιας. 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. 

 

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 
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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). 

 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 
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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.)  

 

 

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

θα ασφαλιστεί, επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

 

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 λήψης ένδειξης λόγω 

πρόσβασης ή η μη σωστή απασφάλιση και ασφάλιση των ερμαρίων.    
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3. Απογευματινές-Βραδινές λήψεις ενδείξεων από πελάτες ειδικών 

κατηγοριών  

 

 

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

θα τηρείται η κάτωθι διαδικασία: 

 

3.1. Οι επισκέψεις για τις λήψεις ενδείξεων θα πραγματοποιούνται τις 

απογεματινές ώρες και συγκεκριμένα από 17:00 έως 22:00. 

 

3.2. 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.. 

 

4 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: 

 

4.1. Στάσιμος μετρητής, ελαττωματική λειτουργία μετρητή (δίσκος 

περιστρέφεται με ίδια ένδειξη, δίσκος πάλλεται, δίσκος γυρίζει 

αντίστροφα), μετρητής που λειτουργεί αντίστροφα κλπ. 

 

4.2. Παραβίαση σφραγίδας (αποκοπή, σπάσιμο, αλλοίωση κλπ.), ασυμφωνία 

αριθμών σφραγίδων των στοιχείων της μετρητικής διάταξης. 

 

4.3. 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.). 

 

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

σπασμένο κιβώτιο, θολό τζάμι κλπ. 

 

4.5. Ανέφικτη η λήψη ενδείξεων λόγω απρόσιτης θέσης του μετρητή ή 

παρεμβολή διαφόρων αντικειμένων, οθόνη μετρητή σβηστή, βλάστηση 

κλπ. 
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4.6.     Μη ανεύρεση μετρητή. 

 

4.7. 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. 

 

4.8. Υποψία ρευματοκλοπής (μη καταγραφή της κατανάλωσης από το μετρητή 

λόγω παράνομων επεμβάσεων). 

 

4.9. 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. 

 

4.10. 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. 

 

4.11. Παράνομη επέκταση μέσα από τη μετρητική διάταξη των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων σε παρακείμενο κτίσμα (αντικανονική ρευματοληψία).  

 

4.12. Έλεγχος για τυχόν αλλαγή της χρήσης που δηλώνεται από τους 

προμηθευτές – παρόχους των παροχών. 

 

4.13. 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 ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητές 

του σε τεχνικό προσωπικό, να προσδιορίζει τις κατηγορίες των ΔΑΚ που θα 

εκδίδει ο Ανάδοχος ανά χρονική περίοδο ή ακόμα και να απαιτεί από τον Ανάδοχο 

τη μη έκδοση ΔΑΚ. 

 

5. ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος ελέγχει τη μετρητική διάταξη για 

περίπτωση ρευματοκλοπής (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς την εγκατάσταση 

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

 

5.1. Περιπτώσεις πιθανών ρευματοκλοπών κατά την εκτέλεση εργασιών 

λήψης ενδείξεων. 

 

5.1.1.  Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών διενεργείται οπτικός έλεγχος 

για εμφανή σημάδια παραβίασης της μετρητικής διάταξης (παραβιασμένες 

σφραγίδες, σπασμένο τζαμάκι ή περίβλημα μετρητή, τρύπες κλπ.). 

 

5.1.2. Σε περίπτωση διαπίστωσης πιθανής ρευματοκλοπής ο Ανάδοχος 

φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή με τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω 

παραβίαση στην παροχή του συγκεκριμένου πελάτη. 

 

5.1.3. Συμπληρώνει την εντολή εργασίας ή συντάσσει ΔΑΚ ρευματοκλοπής με 

υποσημείωση του αύξοντα αριθμού της φωτογραφίας που έχει λάβει. 

 

5.1.4. Ενημερώνει τηλεφωνικά την Ε.Υ. 

 

Άρθρο 4ο  - Συμβατικές ποσότητες 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης:  

 

α) Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού 50% 

τοις εκατό, με τιμή μονάδας ίση προς τη  συμβατική, όσο αφορά την υπηρεσία της 

λήψης ενδείξεων  

 

β) Να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού 30% 

τοις εκατό, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας, όσο αφορά την υπηρεσία 

της λήψης ενδείξεων. 

 

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της 

συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν 

δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 

1. Οι ποσότητες των συμβατικών υπηρεσιών μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο 

(ημέρα, εβδομάδα, μήνας) δύνανται να τροποποιούνται κατά την απόλυτη κρίση 

του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τις ανάγκες του μέσα στα όρια της συμβατικής αμοιβής, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. 

 

2. 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.  
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3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του συμβατικού 

Αντικειμένου κατά την κρίση του με δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται 

αποζημίωση ο Ανάδοχος. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό, ώστε να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

5. 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 αρχίζει ……………………… και λήγει  

την……………………... Η εξάντληση της Συμβατικής Αμοιβής ακόμα και πριν την 

ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λύση της Σύμβασης. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφαση του κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης: 

 

α) Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 

μέχρι  50% με τους ίδιους όρους και με τιμή μονάδας ίση προς τη  συμβατική.  

 

β) Να μειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι  

30% με τους ίδιους όρους και με τιμή μονάδας ίση προς τη  συμβατική. 

 

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της 

συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν 

δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 

Στην περίπτωση της επαύξησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

Συμπλήρωμα της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.  

 

Άρθρο 6ο  – Αμοιβή 

 

 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης 

συμφωνείται σε ………………………… ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, 

σύμφωνα και με το συνημμένο Τεύχος «Τιμολόγιο εργασιών».  

 

2. Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί στην προσφορά του αναδόχου όπως οριστικοποιήθηκε 

στο στάδιο κατακύρωσης και αναλύεται ως εξής:  

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

Α/Α 
Περιγραφή 

υπηρεσίας 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

(€) 

1. 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

(έδρα) 
        

1α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 150.000   

1β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 7.800   

1γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 2.050   

2. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
      

2α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 42.500   

2β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 3.650   

2γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 1.600   

3. 

Έκτακτες λήψεις 

ενδείξεων μεγάλης 

διασποράς 

Τεμάχια 1.000   

4. 

Σύνταξη δελτίων 

αναφοράς (ΔΑΚ) για 

ρευματοκλοπή των 

οποίων η ακρίβεια 

έχει πιστοποιηθεί  

Τεμάχια 40   

5. 

Σύνταξη δελτίων 

αναφοράς (ΔΑΚ) 

των οποίων η 

ακρίβεια έχει 

πιστοποιηθεί (πλην 

περιπτώσεων 

ρευματοκλοπών) 

Τεμάχια 700   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Α) 
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ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

Α/Α 
Περιγραφή 

υπηρεσίας 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

(€) 

1. 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

(έδρα) 
        

1α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 64.000   

1β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 1.150   

1γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 1.200   

2. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
      

2α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 18.752   

2β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 430   

2γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 800   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Β) 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Α+Β): …………… € 

 

3. 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. 

4. 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 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, που έχουν περατωθεί ανά μήνα, η οποία θα συμπληρώνεται και θα 

υπογράφεται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να 

πληρωθεί ο Ανάδοχος. 

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

από την ημερομηνία υποβολής στον 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.  
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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. 

 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 



 

15 

 

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 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. 
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1. Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.) 

 

1.1. Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου εκπροσώπου 

 

Εκδίδουν και υπογράφουν τις ημερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των 

οποίων θα γίνεται η μηνιαία πιστοποίηση, δέχονται τα τηλεφωνήματα των 

υπαλλήλων του Αναδόχου και μεταφέρουν προς αυτούς τις εντολές του 

Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 

Εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, με εντολή του Εντεταλμένου 

Εκπροσώπου. Επίσης υποστηρίζουν τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο στην 

καθημερινή παρακολούθηση των υπηρεσιών του Αναδόχου. 

 

1.2. Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του (μισθωτοί 

στάθμης Υποτομεάρχη ΒΟΚ) 

 

Ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από την 

Προι ̈σταμένη Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης. Είναι ο 

υπεύθυνος για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών κατά την εκτέλεση της 

παρούσας, για την καλή εκτέλεσή της καθώς και για την τήρηση των όρων της 

Σύμβασης γενικώς, υπογράφει τα έντυπα των εκδιδομένων παραγγελιών/ 

εντολών προς τον Ανάδοχο και την μηνιαία πιστοποίηση. 

Εισηγείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών ρητρών, την 

απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Ανάδοχου ή και την έκπτωση του 

Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προι ̈σταμένη 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 προσήκωσα εκτέλεση των όρων της 

Σύμβασης. 

 

2. Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) 

 

Καθήκοντα Προϊσταμένης Υπηρεσίας ασκεί ο Διευθυντής Περιοχής Βέροιας. 

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

και υπογράφει, καθώς και την τήρηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης. 

Δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να μεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. 

κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον 

Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της 

τήρησης των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο οριστεί 

από την Π.Υ ή Ε.Υ. 

 

Την ευθύνη, βεβαίως, της καλής εκτέλεσης του έργου φέρει ο Ανάδοχος ο 

οποίος και δίνει τις σχετικές οδηγίες και ασκεί τη δέουσα εποπτεία επί του 

προσωπικού που απασχολεί. 
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Άρθρο 9ο  - Προσωπικό του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση με αριθμητικά επαρκές 

(τουλάχιστον 6 άτομα) προσωπικό που απασχολεί ή θα απασχολήσει με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας ή έργου για το σκοπό αυτό. Για τις εργασίες του άρθρου 3 

παρ. 1.7. θα απαιτηθούν επιπλέον κατ΄ ελάχιστο τέσσερα (4) άτομα. Το 

προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι 

απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν σχετική εμπειρία και να χειρίζονται ικανοποιητικά 

την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. Η επάρκεια και η καταλληλότητα του 

προσωπικού θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα, που εκπροσωπούν τον 

ΔΕΔΔΗΕ.  

2. Ο Ανάδοχος εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να 

δηλώσει εγγράφως το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της 

Σύμβασης. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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 και ακεραιότητα τα 

καθήκοντά του 

3. 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 τα συναλλακτικά ήθη, 

ανεξαρτήτως πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες του 

ΔΕΔΔΗΕ, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς, να μην προβαίνει σε 

συστάσεις προς τους χρήστες για προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να μην 

συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα 

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

αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε 

περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

4. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται 

υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και του Επιβλέποντα του 

τελευταίου. 

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

χρησιμοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άτομα που έχουν 

οποιασδήποτε μορφής κωλύματα ή απαγορεύσεις.. 

6. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στον ΔΕΔΔΗΕ τον 

κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον 

εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να 

προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών 

που ενδεχομένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα 
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είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι εγκατεστημένος στ… , άλλως θα πρέπει ο 

Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στ…. 

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 

ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα 

Σύμβαση, των συμφωνημένων υπηρεσιών, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως 

χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Άρθρο 10ο  - Ευθύνες του Αναδόχου  

1.   Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 

 α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους 

κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, 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 48 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 15 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 
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ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την 

εκτέλεση  της σύμβασης από τον Ανάδοχο.  

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 11ο – 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 12ο  - 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 
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στο προσωπικό τους των νομίμων 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 ΙΚΑ 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. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, 

καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης 

προσωπικού του Αναδόχου  ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο 

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), 

καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της 

Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 

υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και 

καθ' όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων του ΔΕΔΔΗΕ 

ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του 

Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση ταυτότητα με 

φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα  προκύπτει το 

ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του (Παράρτημα … Υπόδειγμα Ταυτότητας). 

 Η ταυτότητα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου 

για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του 

ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο ταυτότητα 

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

προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της Συμβάσεως Εργασίας που τον 

συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο 

έγγραφο  του Άρθρου 3 του π.δ. 156/1994, όπως ισχύει από το οποίο να  

αποδεικνύεται η σχέση εργασίας του προσωπικού με τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη ταυτοτήτων και για το προσωπικό του ή/και 

το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. 

Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου-Υπεργολάβου θα απασχολείται 

στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις 

και τα κτίρια του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την 

προαναφερόμενη ταυτότητα. 

Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου εντός ακινήτου, το προσωπικό 

του Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό 

της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί 

στον πελάτη τόσο την επιβλέπουσα υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την  επωνυμία 

και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου/Υπεργολαβικής εταιρείας. 

5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του 

όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων 

εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας 

και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για 

προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 

6. Ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη 

ισχύουσα Νομοθεσία και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα 

τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού 

τους ώστε η εκτελούμενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής (ενδεικτικά 

αναφέρονται ενδυμασία, κράνος με ασπίδιο και ενσωματωμένο φακό για συνεργείο 

ενός ατόμου, μονωτικά γάντια, μονωτικά άρβυλα εργασίας, πένσες- κατσαβίδια και 

γενικότερα εξοπλισμός με μόνωση, εφόδια κ.λπ..). 

7. Ο Ανάδοχος   θα   καταθέτει   πριν   από   την   έναρξη   των   εργασιών 

κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα 

πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο, αντίγραφα από 

τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από 

διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα 

ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη 

απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με Ειδικό Σήμα (Παράρτημα … Υπόδειγμα Ειδικού 

Σήματος Οχήματος) που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και 

εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και 

εξοπλισμός του Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της 

Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο Σήμα. 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες 

στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές 

διατάξεις καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

9. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως  αυστηρά  

απόρρητη  και  μυστική  κάθε πληροφορία  που  παρέχεται  σε  αυτόν  ή  στην  

οποία  αποκτά  πρόσβαση  λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο 

της παρούσας χαρακτηρίζονται ως «Εμπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε μορφή και 

αν παρασχεθούν  (έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική).  
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9.1. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες υποχρεώσεις:   

 -Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές  Πληροφορίες  για  κανέναν  άλλο σκοπό  

εκτός  από  τη  συνεργασία  και  τις  δραστηριότητές  του  με  τον ΔΕΔΔΗΕ. 

- Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή 

σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση  του αντικειμένου 

της παρούσας και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

 - Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις  

αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της 

εκτέλεσης  της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών 

αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την  ένδειξη 

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. 

 - Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε 

θέμα που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

 - Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ όλες ή μέρος 

των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. 

 - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου  

οικονομικού  οφέλους.  

9.2.  Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή 

άλλως πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες  εκτός: 

 α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ,   

 β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια 

διαθέσιμες στο κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν 

δημοσιευθεί  ευρέως στο κοινό,  χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα 

παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης εμπιστευτικότητας,  

 γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο 

της παρούσας, αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή 

του Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία 

υπήρχαν πριν την αποκάλυψη, 

 δ) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον 

Ανάδοχο από τρίτο μέρος, που δεν είναι εργαζόμενος ή συνεργάτης του ΔΕΔΔΗΕ  

ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τον ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο είναι ελεύθερο 

νόμιμα να τις αποκαλύπτει,   

ε) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν 

υποχρεωτικά από διάταξη νόμου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την 

υποχρέωση να ανακοινώσει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία αφορούν, άμεσα ή 

έμμεσα, ή σχετίζονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο με τον ΔΕΔΔΗΕ, ή των οποίων η 

αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει τον ΔΕΔΔΗΕ καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, οφείλει να 

ενημερώσει προηγουμένως και εγκαίρως τον ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιώντας του 

ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, τις αποφάσεις, πράξεις ή/και 

διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων και 
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να λάβει, σε συνεργασία με αυτή , όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον κατά το 

δυνατό περιορισμό της υποχρέωσης ανακοίνωσης.  

9.3. 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 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 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. 

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 καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και 

του ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
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 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 13 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία 

στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης 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 Άρθρο 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.   

10. Σε περίπτωση απουσίας μελών του προσωπικού του λόγω ανωτέρας βίας 

(ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.α.), ο Ανάδοχος 

πρέπει εντός … εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του, άλλως 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες Ποινικές Ρήτρες μειωμένης απόδοσης, ενώ ο 

ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου 

 

Άρθρο 13ο  - Ποινικές Ρήτρες 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες του έγκαιρα και στο χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τη δέουσα επιμέλεια 

και προσοχή, χωρίς λανθασμένες ενδείξεις. 

 

2. Ρητά συνομολογείται ότι, για κάθε τέτοιου είδους λανθασμένη ένδειξη ή 

ένδειξη που έχει ληφθεί πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου καταμέτρησης (από 

07:30 έως 14:30), θα παρακρατείται ως αποζημίωση χρηματικό ποσό ίσο με το 

δεκαπλάσιο της καταβαλλόμενης στον Ανάδοχο τιμής για κάθε μετρητή, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφο 2 της παρούσας σύμβασης. 

 

3. Σε περίπτωση λανθασμένης ένδειξης και εφόσον δεν έχει εκδοθεί 

λογαριασμός, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώνει τα λάθη και 

τις παραλείψεις  του με λήψη νέας ένδειξης μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο 

(2) ημερών από την επίδοση της λήψης ένδειξης. Στη  περίπτωση αυτή δεν θα 

παρακρατείται ποινική ρήτρα. 

 

4. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση  λήψης των ενδείξεων πέραν της αυθημερόν 

λήψης, θα έχει ως επιβάρυνση για τον Ανάδοχο το ποσό των 200 € για κάθε 

βιβλίο καταμέτρησης (Β.Κ.). 
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5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, αδικαιολόγητα και χωρίς να υφίστανται λόγοι 

ανωτέρας βίας, αφήσει ανεκτέλεστο μέρος που έχει αναλάβει (μη καταμέτρηση 

Β.Κ.) με την παρούσα Σύμβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην 

εκτέλεση του έργου αυτού, με τον προσφορότερο γι’ αυτόν τρόπο, είτε με το δικό 

του προσωπικό, είτε με άλλον Ανάδοχο, χρεώνοντας το συμβεβλημένο Ανάδοχο  

με τυχόν πρόσθετη δαπάνη που επιβαρύνθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ  για την εκτέλεση του 

έργου και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να ζητήσει κάθε θετική και αποθετική 

ζημιά, την οποία υπέστη. Στην περίπτωση δε, που δεν καταστεί δυνατή η 

καταμέτρηση του συγκεκριμένου Β.Κ. ο Ανάδοχος θα χρεώνεται ως ποινική ρήτρα 

το ποσό των 400 €. 

 

6. Αδικαιολόγητες μεμονωμένες μη λήψεις ενδείξεων των παροχών θα 

επιβαρύνουν τον Ανάδοχο  με το ποσό των 5,00 € ανά παροχή. Σε περίπτωση 

δεύτερης συνεχόμενης αδικαιολόγητης μη λήψης ένδειξης της ίδιας παροχής η 

επιβάρυνση θα είναι 10 €. Σε περίπτωση τρίτης συνεχόμενης αδικαιολόγητης μη 

λήψης ένδειξης της ίδιας παροχής η επιβάρυνση θα είναι 20 €. 

 

7. Για κάθε περίπτωση που καταχωρείται πλασματική ένδειξη, θα επιβαρύνεται ο 

εργολάβος με το ποσό των 30 € ανά περίπτωση. 

 

8. Για κάθε περίπτωση της μη λήψης ένδειξης της §1.3 του άρθρου 2 της 

παρούσας Σύμβασης, που δεν επικολλάται το ειδικό ενημερωτικό αυτοκόλλητο 

σημείωμα, θα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος με το ποσό των 3 € ανά περίπτωση.  

 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια τους φορητούς 

καταχωρητές και τα φύλλα λήψεων ενδείξεων και τα Βιβλία Καταμέτρησης, που θα 

διαθέτει σε αυτόν ο ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου. Κάθε απώλεια ή 

καταστροφή του φορητού καταχωρητή θα έχει επιβάρυνση για τον Ανάδοχο το 

ποσό των 2.500 €, ενώ για την απώλεια ή καταστροφή του Β.Κ. το ποσό των 

1.000 €. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται για την καταβολή του συνόλου των 

χρημάτων που θα δαπανηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ για την επισκευή φορητών 

καταχωρητών από τυχόν φθορές που θα προκληθούν από κακή χρήση, βίαιη 

ενέργεια ή αμέλεια του προσωπικού. 

 

10. Θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 100 €, σε περίπτωση 

απώλειας ταυτότητας ή μη επιστροφής της, όταν ζητηθεί από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία.  

 

11. Θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 100 € στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι 

κάποιος από το προσωπικό του Αναδόχου δεν φέρει την ταυτότητά του σε εμφανές 

σημείο κατά τη διάρκεια της εργασίας του στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας 

σύμβασης. 

 

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποζημιώνει το ΔΕΔΔΗΕ  για λάθη και 

παραλείψεις, που θα εντοπίζονται εκ των υστέρων και θα προκαλούν παράπονα και 

απαιτήσεις των καταναλωτών σε βάρος των Προμηθευτών τους ή της Επιχείρησης.  
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13. Ειδικότερα η παράλειψη αναφοράς παράνομων επεμβάσεων και ενεργειών 

των καταναλωτών στους μετρητές και εν γένει στις εγκαταστάσεις του ΕΔΔΗΕ, που 

θα οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του Αναδόχου  και των οργάνων αυτού, 

συνεπάγεται την άμεση λύση της παρούσας σύμβασης από το ΔΕΔΔΗΕ  και την 

προσφυγή της στα τακτικά δικαστήρια, για τη διεκδίκηση της δικαιούμενης 

αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία. 

 

14. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να επιστρέφει τους φορητούς καταχωρητές μέχρι 

την 14:30 της ίδιας ημέρας, εκτός αν λόγω εκτάκτων αναγκών έχει δοθεί 

διαφορετική εντολή από το ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Ανάδοχος 

θα επιβαρύνεται με το ποσό των 100 € για κάθε βιβλίο καταμέτρησης. 

 

15. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται με τη χρήση του GPS να προσδιορίζει τις 

συντεταγμένες του σημείου τοποθέτησης των κιβωτίων των μετρητών, στις 

περιπτώσεις καταμέτρησης αγροτικών και απομακρυσμένων παροχών ηλεκτρικού 

ρεύματος, Φ.Ο.Π., καθώς και για οποιαδήποτε ομάδα μετρητών που θα ζητηθεί. 

 

16. Για κάθε περίπτωση μη λήψης των συντεταγμένων στις πιο πάνω περιπτώσεις 

θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 5 €. 

 

17. Ειδικώς για τους μετρητές καταναλωτών μηνιαίου κύκλου: 

- Σε περίπτωση μη αναγραφής όλων των στοιχείων στα Φύλλα Λήψης 

Ενδείξεων (ΦΛΕ) που αναφέρονται στο Άρθρο 2 § 2.1, επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα 

ίση με 1 €.   

- Στις παροχές που δεν 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 πρέπει να 

αναγράφονται και στα Φύλλα λήψης ενδείξεων (ΦΛΕ), θα παρακρατείται ως 

αποζημίωση χρηματικό ποσό ίσο με 20 € ανά παροχή μετά τον έλεγχο του 

αρμοδίου προς τούτο συνεργείου ή υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ. 

- Εάν μετά από έλεγχο της Ε.Υ την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 

καταμέτρησης, διαπιστωθεί ότι το 10% των μετρητών του ΒΚ που καταμέτρησε ο 

Ανάδοχος βρεθούν ασφράγιστα είτε ο μηχανισμός μεγίστου είτε το κιβώτιο του 

μετρητή, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με 50 €. 

 

18. Για κάθε περίπτωση, όπου μετά από έλεγχο της Ε.Υ διαπιστωθεί ότι: 

- Δεν ενημερώθηκε το έντυπο «Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή» που βρίσκεται 

στο κιβώτιο του μετρητή με τους αριθμούς των σφραγίδων και την ημερομηνία 

τοποθέτησής τους, ή δεν τοποθετήθηκε νέο σε περίπτωση μη ύπαρξης, ή 

- δεν ενημερώθηκε  η κατάσταση  μεταβολών για πελάτες που δεν είναι στη 

σωστή σειρά κατά την καταμέτρηση (ορθή σελιδοποίηση), ή 

- δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ένα ακίνητο ευρέθη «Κλειστό», (π.χ. 

ακατοίκητο, απουσιάζει προσωρινά, κλειστό ανεκμετάλλευτο κλπ), θα 

παρακρατείται ως αποζημίωση χρηματικό ποσό ίσο με 3 € ανά παροχή.  
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19. Σε περίπτωση που μετά την καταμέτρηση ενός ΒΚ, διαπιστωθεί από αρμόδιο 

προς τούτο συνεργείο ή υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

ότι: 

- Δεν έχει εκδοθεί ΔΑΚ για έναν μετρητή ,εφόσον υπήρχε λόγος έκδοσής 

του,  θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με 1 €. 

- Επιπλέον των ανωτέρω εάν δεν έχει εκδοθεί τουλάχιστον το 20% των 

αναμενόμενων Δ.Α.Κ των μετρητών του ΒΚ, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με 

30 €.  

 

20. Όλες οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ποινικές ρήτρες σε βάρος  του 

Αναδόχου  σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβούν το δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%) του Συμβατικού τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν 

πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της σύμβασης. Στην περίπτωση 

που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί το παραπάνω ποσοστό (15%) ο 

ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καταγγείλει την Σύμβαση.   

 

21. Οι ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη 

μηνιαία πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου ή ακόμα και μέχρι την τελική 

εκκαθάριση της παρούσας σύμβασης, ανάλογα με το χρόνο διαπίστωσης της αιτίας 

που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι 

ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

22. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν 

από τους γενικούς όρους, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να 

καταβάλει στην επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη 

τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του. 

 

23. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες.  

 

 

Άρθρο 14ο - 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 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. 



 

28 

 

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 εργατοτεχνίτες 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 15ο - 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, 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. 
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Άρθρο 16ο  - 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 17ο - 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 18ο - 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. 

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». 
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Άρθρο 19ο - 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. 

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 20ο - Ανωτέρα βία 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα   

καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 
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Άρθρο 21ο - 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 

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 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 
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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: 

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 
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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 22ο - 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 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. 
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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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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή Βεροίας 
Βενιζέλου 87, 591 00,  Βέροια 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ/ ……………………….. 

 

 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ         

   ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΤΕΥΧΟΣ   Β΄ 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι βασικές τιμές μονάδας εργασιών αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

(Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) 

 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

Α/Α 
Περιγραφή 

υπηρεσίας 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

(€) 

1. 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

(έδρα) 
        

1α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 150.000   

1β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 7.800   

1γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 2.050   

2. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
      

2α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 42.500   

2β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 3.650   

2γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 1.600   

3. 

Έκτακτες λήψεις 

ενδείξεων μεγάλης 

διασποράς 

Τεμάχια 1.000   

4. 

Σύνταξη δελτίων 

αναφοράς (ΔΑΚ) για 

ρευματοκλοπή των 

οποίων η ακρίβεια 

έχει πιστοποιηθεί  

Τεμάχια 40   

5. 

Σύνταξη δελτίων 

αναφοράς (ΔΑΚ) 

των οποίων η 

ακρίβεια έχει 

πιστοποιηθεί (πλην 

περιπτώσεων 

ρευματοκλοπών) 

Τεμάχια 700   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Α) 
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ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

Α/Α 
Περιγραφή 

υπηρεσίας 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

(€) 

1. 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

(έδρα) 
        

1α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 64.000   

1β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 1.150   

1γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 1.200   

2. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
      

2α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 18.752   

2β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 430   

2γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 800   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Β) 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Α+Β): …………… € 
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή Βεροίας 
Βενιζέλου 87, 591 00,  Βέροια 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ/ ……………………….. 

 

 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ         

   ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ   Γ΄ 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Το συμβατικό τίμημα της παροχής υπηρεσιών της Περιοχής Βέροιας της 

ΔΠΜ-Θ αναφέρεται στο πιο κάτω πίνακα:  

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΤΙΜΗΜΑ 

Δικαίωμα 

προαίρεσης 

(μέχρι 50%) 

………………………

…… 
   

 

 

2. Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και προκύπτουν από 

τις συμβατικές ποσότητες της παροχής υπηρεσίας της Περιοχή και από τις 

αντίστοιχες τιμές μονάδας κάθε εργασίας σύμφωνα με το Τεύχος Β΄ 

«Τιμολόγιο Εργασιών» της Σύμβασης, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στις 

επόμενες σελίδες του παρόντος. 
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή Βεροίας 
Βενιζέλου 87, 591 00,  Βέροια 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ/ ……………………….. 

 

 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ         

   ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» 

 

 

 

 

 

  ΤΕΥΧΟΣ   Δ΄ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης  

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ/ΤΧΔ/4/2017 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

Α/Α 
Περιγραφή 

υπηρεσίας 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

(€) 

1. 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

(έδρα) 
        

1α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 150.000   

1β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 7.800   

1γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 2.050   

2. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
      

2α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 42.500   

2β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 3.650   

2γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 1.600   

3. 

Έκτακτες λήψεις 

ενδείξεων μεγάλης 

διασποράς 

Τεμάχια 1.000   

4. 

Σύνταξη δελτίων 

αναφοράς (ΔΑΚ) για 

ρευματοκλοπή των 

οποίων η ακρίβεια 

έχει πιστοποιηθεί  

Τεμάχια 40   

5. 

Σύνταξη δελτίων 

αναφοράς (ΔΑΚ) 

των οποίων η 

ακρίβεια έχει 

πιστοποιηθεί (πλην 

περιπτώσεων 

ρευματοκλοπών) 

Τεμάχια 700   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Α) 
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ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

Α/Α 
Περιγραφή 

υπηρεσίας 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

(€) 

1. 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

(έδρα) 
        

1α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 64.000   

1β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 1.150   

1γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 1.200   

2. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 
      

2α. Παροχές έως Νο2 Μετρητής 18.752   

2β. Παροχές Νο3-Νο4 Μετρητής 430   

2γ. 

Παροχές Αγροτικής 

Χρήσης (εκτός 

μηνιαίων) 

Μετρητής 800   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Β) 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Α+Β): …………… € 

 

 

Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας 

(προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος.  

 

Γενική ενιαία έκπτωση επί των Προϋπολογιζόμενων Τιμών  

 

…………………………………………………………………%/…………%. 

(Το ποσοστό  έκπτωσης συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή Βεροίας 
Βενιζέλου 87, 591 00,  Βέροια 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ/ ……………………….. 

 

 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ         

   ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ   Ε΄ 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
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Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 

Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συνάπτονται, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη Διακήρυξη, θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

 

1. Τα ασφαλιστήρια που θα συνάπτει ο Ανάδοχος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα 

ή σε διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα 

Ελληνικά δεόντως επικυρωμένη. 

Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 

συμμορφώνεται πλήρως και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, 

Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν 

εφαρμογή στην Ελλάδα. 

 

2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των 

Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και 

ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση 

στην τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

3. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, 

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια 

Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος 

παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα 

ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν 

ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, 

στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να 

παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των 

ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση 

του αντίστοιχου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του 

Αναδόχου. 

 

5. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για να 

αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 

στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα 

αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 

 

6. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από 

οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν 

υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 
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7. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος 

συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί 

(μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης, και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από 

οποιοδήποτε τίμημα ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά 

την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή 

βλάβης. 

 

8. Γίνεται ειδική μνεία ότι, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αναλάβει περισσότερα 

από ένα (1) Τμήματα (Εργολαβίες) σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης 

(Άρθρο 1 παρ. 1.2), θα είναι υποχρεωμένος να συμβληθεί και να καταθέσει 

κατά τα προβλεπόμενα τόσα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια όσα και οι Συμβάσεις 

που αναλαμβάνει. 

 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρίες 

(Ελληνικές ή Ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες 

τις ασφαλίσεις που καθορίζονται στους Όρους της Διακήρυξης. 

  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 

Τα Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης 

θα υποβάλλονται, από τον Ανάδοχο 15 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών, 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..  

 

Τα Πρωτότυπα Ασφαλιστήρια ή Ακριβή Αντίγραφα δεόντως επικυρωμένα, 

αποστέλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για έλεγχο και 

φυλάσσονται στη ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 

Αθήνα. 

 

1. Αντικείμενο ασφάλισης 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική 

Ευθύνη του Αναδόχου έναντι Τρίτων. Ειδικότερα, οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να 

καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη 

ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια 

των εργασιών παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί, οποτεδήποτε 

προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. 

 

2. Όριο αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης 

 

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα 
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αυτοτελές Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, 

κατά περιστατικό, το ακόλουθο: 

  

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για 

ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των 

500.000,00 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 

 

3. Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης 

 

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση, πρέπει να 

είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 

 

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για 

ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 500.000,00 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο 

και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 

 

4. Ανώτατο όριο κάλυψης - Απαλλαγές 

 

4.1. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής 

Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο 

συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.000.000,00 ΕΥΡΩ. 

 

4.2. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών 

μειωθούν κάτω του ποσού του 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης 

ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων 

αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση ΔΕΔΔΗΕ – Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο 

Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση 

συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς 

1.000.000,00 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.  

 

4.3. Το ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό συμπεριλαμβανομένου 

και μεταφοράς υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ που θα μεταφέρονται με ευθύνη 

του Αναδόχου για τους κάθε είδους μεταφορικούς κινδύνους, θα ανέρχεται σε 

5.000,00 ΕΥΡΩ. 

 

5. Διάρκεια ασφάλισης 

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των 

εργασιών και θα λήγει με την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ 

και Αναδόχου, με διετή τουλάχιστον εκτεταμένη περίοδο ανακοίνωσης 

απαιτήσεων για ζημιές που οφείλονται σε περιστατικά που συνέβησαν ως την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εάν προκύψει θέμα άλλης ρύθμισης 

σχετικής με την παροχή υπηρεσιών, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από 

τον ίδιο, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της 
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Γενικής Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής του Ευθύνης με 

τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, 

όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών. 

 

6. Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 

 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

 

6.1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το 

προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και 

τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS 

LIABILITY). 

 

6.2. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 

εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του προσωπικού τους, 

στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή 

τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Γενικής 

Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης και θα καταβάλει 

κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας για άρση 

τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την Γενική Αστική Ευθύνη έναντι 

Τρίτων και την Εργοδοτική Ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που 

αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 

6.3. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων 

τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 

6.4. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(ευθύνη προστήσαντος). 

 

6.5. Καλύπτονται ζημιές που τυχόν προξενηθούν σε περιουσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η 

οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο, φροντίδα, επιμέλεια του Ασφαλισμένου 

Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών της Σύμβασης που του έχει 

ανατεθεί και εντός των αναφερομένων ανωτέρω ορίων κάλυψης.  

 

6.6. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής 

Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται 

απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν 

κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 

 

 

7. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 

 

7.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης Ασφαλισμένος 

(Ανάδοχος) περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που 

απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την 
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υπόψη Παροχή Υπηρεσιών, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι του 

Αναδόχου. 

 

7.2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. 

 

7.3. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει 

χωρίς τη γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, 

σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο 

και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 

117 43 Αθήνα). 

 

7.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις 

της απ' αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις 

προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων 

που αποδέχτηκε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους 

ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο:  

 

«Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς: Η Ασφαλιστική Εταιρία αφού καταβάλει στον 

Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα 

σχετικά στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή Βεροίας 
Βενιζέλου 87, 591 00,  Βέροια 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ/ ……………………….. 

 

 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ         

   ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΤΕΥΧΟΣ   ΣΤ΄ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 Υπόδειγμα Ταυτότητας Προσωπικού 

 Υπόδειγμα Ειδικού Σήματος Οχήματος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡ………………… 

Προς τον 

Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) 

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σε 

εσάς υπέρ του (1)……………………………………………………..…………………………………….… ο 

οποίος εδρεύει στην (2) …..…………………………………………………………….……………….. 

παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλαχτα, από την ένταση της διζήσεως 

και της διαιρέσεως, καθώς και από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη 

προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις 

οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την εγγύηση και από παντός 

δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 852 έως 856, 862 έως 864 και 866 

έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του 

ποσού των (3) …………………………………………………………. Ευρώ (……………… €) για την 

ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω 

Αναδόχου, τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ΄ αριθ. (4) ………………………………….. 

Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς 

τους όρους της για την εκτέλεση του έργου (5) 

«………………………………………………………………………………….». 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 

παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 

ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 

παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της 

εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε 

πέντε ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω 

πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και 

χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 

επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 

εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 

την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από 

μέρους σας, επιστροφής της παρούσας σ’ εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η 

οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 

Σημείωση: 

1.  Η επωνυμία του Εργολάβου. 

2.  Η διεύθυνση της έδρας του Εργολάβου 

3.  Το ανώτατο ποσό της εγγυήσεως 

4.  Ο αριθμός της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της Σύμβασης 

5.  Πλήρη περιγραφή του έργου 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η ταυτότητα θα εκδοθεί με ευθύνη του Αναδόχου. 

 

 Θα προσκομισθεί στην Προϊσταμένη Υπηρεσία από τον ίδιο τον κάτοχο και 

πριν τη θεώρηση θα γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων με τα στοιχεία της 

αστυνομικής του ταυτότητας. 

 

 Θα τεθεί πρωτότυπη υπογραφή του Διευθυντή Περιοχής, πρωτότυπη 

σφραγίδα της Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 
 

 

 

 Το Ειδικό Σήμα οχήματος θα εκδοθεί με ευθύνη του Αναδόχου. 

 

 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 και πρωτότυπη υπογραφή του 

Διευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή Βεροίας 
Βενιζέλου 87, 591 00,  Βέροια 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ/ ……………………….. 

 

 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ         

   ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ   Ζ΄ 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ  
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 

 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, συμπεριλαμβανομένης της: 

 

 Κοινότητας Λιβαδίου του Δήμου Κολινδρού του Ν. Πιερίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


