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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. … 

Αντικείμενο: «…» 

 

Στην Αθήνα 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/κλειστός/συνοπτικός 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/ 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 του ΔΕΔΔΗΕ, Εναλλακτική διατύπωση: 

απόφαση/αποφάσεις της ΑΕΠΠ. 

6. Την πράξη/απόφαση … του … Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ο 

προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του σχεδίου της παρούσας απέβη θετικός,  

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. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών 

Γ. Τεχνική Έκθεση του Αναδόχου 

Δ. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

Ε.       Ασφαλίσεις 

ΣΤ. Τεύχος Yποδειγμάτων. 

 

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, 



-3- 

 

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 στην 

Περιφέρεια………..όπως περιγράφεται διεξοδικά στον Πίνακα Περιγραφής 

Υπηρεσιών του Παραρτήματος Γ.  

 

   Άρθρο 3ο  - Εμπιστευτικότητα των στοιχείων του 
ΔΕΔΔΗΕ 

 

3.1. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια  

υλοποίησης των Παροχών Υπηρεσιών θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα ή / και 

αλγόριθμοι ή / και μέθοδοι του ΔΕΔΔΗΕ. Τα στοιχεία αυτά έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα και ο Ανάδοχος θα πάρει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία τους. 

Ειδικότερα  ο Ανάδοχος :  

 

 Θα εξηγήσει  στο προσωπικό του , που θα χειριστεί τέτοια στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν. 

 Δεν θα γνωστοποιήσει κανένα στοιχείο από τα παραπάνω σε τρίτους χωρίς 

την έγγραφη άδεια του ΔΕΔΔΗΕ.  

 Δεν θα χρησιμοποιήσει τέτοια στοιχεία ή/και πληροφορίες σχετικές με  τις 

Υπηρεσίες για κανένα άλλο σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

3.2. Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να διεκδικήσει 

αποζημίωση επιφυλασσόμενος παντός νόμιμου δικαιώματός του. 

 

Άρθρο 4ο    - Πνευματική ιδιοκτησία 
 

4.1. Όλο το έντυπο και ψηφιακό υλικό το οποίο θα δοθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ στον 

Ανάδοχο, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης (σχέδια, χάρτες, διαγράμματα, 

εσωτερικές Οδηγίες και υπηρεσιακά σημειώματα του ΔΕΔΔΗΕ, αρχεία με στοιχεία 

εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ κλπ) και γενικότερα το έντυπο ή ψηφιακό υλικό που 

αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της 

εκτέλεσης της Σύμβασης είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία 

του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το υλικό αυτό για 

σκοπούς άλλους από την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος πριν την Οριστική Παραλαβή θα πρέπει να 

επιστρέψει στον ΔΕΔΔΗΕ όλα τα στοιχεία που του έχουν χορηγηθεί. 

 

4.2. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να διαθέσει σε τρίτους ψηφιοποιημένο δίκτυο ή 

μέρος αυτού, σε οποιαδήποτε μορφή (μηχανογραφική ή εκτυπωμένη). Επίσης δεν 

επιτρέπεται να διατηρήσει στην κατοχή του αντίγραφο του παραδοτέου ή μέρους 

αυτού, μετά την Οριστική Παραλαβή ή την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύση της 

Σύμβασης. 

 

 



-4- 

 

Άρθρο 5ο  - Οργάνωση της Παροχής Υπηρεσιών 
 
5.1. Θέματα οργάνωσης προσωπικού – Επικοινωνία μεταξύ Αναδόχου και 

ΔΕΔΔΗΕ 

 

5.1.1. Αμέσως μετά τη υπογραφή της Σύμβασης, θα οριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ 

Υπεύθυνος Παροχής Υπηρεσιών για καθεμία από τις προκηρυσσόμενες Παροχές 

Υπηρεσιών, η έδρα του οποίου θα είναι η Έδρα της αντίστοιχης Δ/νσης 

Περιφέρειας. Επίσης θα οριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ αρμόδιος Παροχής Υπηρεσιών 

(Εντεταλμένος) σε κάθε Περιοχή της Δ/νσης Περιφέρειας, ο οποίος έχει έδρα την 

Περιοχή για την οποία έχει αρμοδιότητα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου 

Παροχής Υπηρεσιών και των αρμόδιων ανά Περιοχή γνωστοποιούνται στον 

Ανάδοχο. Ο ορισμός Υπευθύνου Παροχής Υπηρεσιών και αρμόδιων ανά Περιοχή 

από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ δεν μειώνει την ευθύνη του Αναδόχου για την άρτια 

και εμπρόθεσμη εκτέλεση των Υπηρεσιών. 

 

5.1.2. Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εκ 

νέου τον Πίνακα Κατανομής Απασχόλησης Παροχής Υπηρεσιών (Πίνακα 1), 

σύμφωνο με αυτόν που είχε υποβάλει με την προσφορά του , στον οποίο όμως θα 

καταγράφονται τα ονοματεπώνυμα όλων των μελών της Ομάδας Παροχής 

Υπηρεσιών του καθώς και οι Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ για τις οποίες είναι αρμόδιος 

κάθε Αρμόδιος Παροχής Υπηρεσιών Περιοχής  εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν είχαν 

δοθεί με την αρχική προσφορά. Επίσης, γνωστοποιεί στον ΔΕΔΔΗΕ τα στοιχεία 

επικοινωνίας, τουλάχιστον του προσωπικού που αναφέρεται ως υποχρεωτικό.  

 

5.1.3. Οι Υπεύθυνοι Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ αφενός και του 

Αναδόχου αφετέρου, θα συνεργάζονται στενά και θα επιλύουν από κοινού τυχόν 

προβλήματα στην υλοποίηση της Σύμβασης. Οι αρμόδιοι (Εντεταλμένοι) από την 

πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ ανά Περιοχή και οι αντίστοιχοι αρμόδιοι Παροχής υπηρεσιών 

Περιοχών του Αναδόχου θα συνεργάζονται για την οργάνωση και την επίλυση 

προβλημάτων που έχουν σχέση με τη χορήγηση στοιχείων (χαρτών, αρχείων κλπ) 

στον Ανάδοχο και την καταγραφή τους, καθώς και με τρέχοντα προβλήματα που 

έχουν σχέση με την αποτύπωση του δικτύου στα όρια ευθύνης της Περιοχής. 

 
5.2. Παραλαβή, ψηφιοποίηση και ταξινόμηση των χαρτών, σχεδίων 

και λοιπών στοιχείων του δικτύου Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ από τον 

Ανάδοχο 

 

5.2.1. Τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που ενδεχομένως έχουν τα αρχεία που 

θα δοθούν στον Ανάδοχο από τον ΔΕΔΔΗΕ (χάρτες, σχέδια, λοιπά αρχεία), 

ανεξάρτητα από την έκτασή τους, δεν αναιρούν ούτε περιορίζουν την υποχρέωση 

του Αναδόχου να αποτυπώσει στα παραδοτέα τα ορατά – προσβάσιμα στοιχεία του 

δικτύου  σύμφωνα με την προδιαγραφόμενη ακρίβεια και πληρότητα (βλ. Τεχνικές 

Προδιαγραφές). 

 

5.2.2. Οι χρονικές περίοδοι κατά την οποία ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει 

χάρτες, σχέδια και λοιπά στοιχεία του δικτύου ΜΤ αφενός και ΧΤ αφετέρου, 

προκειμένου να προχωρήσει στις εργασίες αποτύπωσης – ψηφιοποίησης – 

καταχώρησης του δικτύου στο Σύστημα αναφέρονται στην παράγραφο 7 της 

παρούσης. 

Τα στοιχεία αυτά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται στην παράγραφο 4 

των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

5.2.3. Κατά κανόνα, για το δίκτυο ΜΤ, μέρος των στοιχείων αυτών βρίσκεται 

στην έδρα της Δ/νσης Περιφέρειας, μέρος σε Τομείς της Δ/νσης Περιφέρειας και 

μέρος στις έδρες των Περιοχών της Δ/νσης Περιφέρειας, ενώ για το δίκτυο ΧΤ όλα 

τα στοιχεία βρίσκονται στις έδρες των Περιοχών της Δ/νσης Περιφέρειας.  
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Προσωπικό του Αναδόχου θα μεταβαίνει στον τόπο όπου τηρούνται τα σχέδια και 

τα λοιπά στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ για την παραλαβή τους (έδρα Δ/νσης 

Περιφέρειας, ή έδρα Τομέα Δ/νσης Περιφέρειας ή έδρα Περιοχής). Τουλάχιστον 

μια εβδομάδα πριν από τη μετάβαση προσωπικού του, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει 

εγγράφως τον Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. Είναι αποδεκτή και η 

ενημέρωση μέσω e-mail. 

 

5.2.4. Ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει και θα ψηφιοποιεί επί τόπου με δικό του 

εξοπλισμό τους χάρτες και το λοιπό έγχαρτο αρχείο. Το αρχείο αυτό περιγράφεται 

σε γενικές γραμμές στο Παράρτημα Α «Πληροφοριακά Στοιχεία για την Οργάνωση 

και το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ». Παράλληλα θα καταγράφει σε Πίνακα, της μορφής 

του συνημμένου Πίνακα 5 ή άλλης παρόμοιας μορφής που θα υποδειχτεί από τον 

ΔΕΔΔΗΕ, τα σχέδια και τα λοιπά έγγραφα που ψηφιοποιεί ένα προς ένα. 

Ακολούθως θα επιστρέφει με την ίδια σειρά που παρέλαβε όλο το έγχαρτο αρχείο.  

 

5.2.5. Για τα σχέδια και λοιπά αρχεία που τηρούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ σε 

ηλεκτρονική μορφή, θα παραδίδονται αντίγραφα στον Ανάδοχο σε ηλεκτρονικά 

μέσα αποθήκευσης (CD, flash κλπ). Η παραγωγή των ηλεκτρονικών αντιγράφων 

θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, τον οποίο και θα βαρύνει. Τα αρχεία που δίνονται 

στον Ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή θα καταγράφονται επίσης στον Πίνακα  που 

αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.2.4.  

 

5.2.6. Σε κάθε παράδοση – παραλαβή, θα συντάσσεται πρωτόκολλο σε δυο 

πρωτότυπα που θα αναφέρει την ημερομηνία παράδοσης καθώς και την υπηρεσία 

του ΔΕΔΔΗΕ που παρέδωσε τα στοιχεία. Θα συνοδεύεται από καταγραφή των 

στοιχείων και των χαρακτηριστικών τους (δηλαδή θα συνοδεύεται από τον Πίνακα 

που αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.2.4.). Το πρωτόκολλο θα υπογράφεται από 

τον Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών ή τον αρμόδιο Παροχής Υπηρεσιών της 

αντίστοιχης Περιοχής, από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ και τον Υπεύθυνο Παροχής 

Υπηρεσιών ή τον  αρμόδιο Παροχής Υπηρεσιών Περιοχής (της αντίστοιχης 

Περιοχής), από πλευράς Αναδόχου. Από ένα πρωτότυπο θα παίρνει κάθε 

συμβαλλόμενος. 

 

5.3. Ταξινόμηση του ψηφιοποιημένου αρχείου. Τρόπος παράδοσής 

του στον ΔΕΔΔΗΕ 

 

5.3.1. Κατά την παράδοση των παραδοτέων, τα οποία ορίζονται στην 

παράγραφο 6.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών, ο Ανάδοχος μαζί με το 

ψηφιοποιημένο, αποτυπωμένο και καταχωρημένο στο Σύστημα Δίκτυο Διανομής 

θα παραδίδει, ταξινομημένο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια, όλο το 

έγχαρτο αρχείο χαρτών και λοιπών εγγράφων που έχει ψηφιοποιήσει (παραγρ. 

5.2.4.), καθώς και το αρχείο που έχει παραλάβει σε ηλεκτρονικά μέσα 

αποθήκευσης (παραγρ.5.2.5.). 

 

5.3.2. Για τα παραδοτέα ΜΤ, η ταξινόμηση θα γίνεται ως εξής: 

 

(1) Το ψηφιοποιημένο αρχείο που αφορά σε ένα παραδοτέο ΜΤ, δηλαδή σε μια 

αναχώρηση ΜΤ, καθώς και τυχόν ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν στο 

παραδοτέο θα αποθηκεύεται σε ένα φάκελο 

 

(2) Ομοειδή σχέδια ή αρχεία αποθηκεύονται σε ιδιαίτερο υποφάκελο. Για 

παράδειγμα, θα υπάρχει ξεχωριστός υποφάκελος για καθένα από τα 

ακόλουθα: Πινακίδες ΜΤ, κατασκευαστικά σχέδια, λειτουργικά σχέδια, 

καρτέλες διακοπτικού υλικού, χάρτες διαβάσεων κλπ. 

 

(3) Στους φακέλους, τους υποφακέλους και στα αρχεία που περιλαμβάνονται 

σε κάθε υποφάκελο θα αποδίδεται ονομασία τέτοια, ώστε να είναι ευχερής 
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η επί μέρους ταξινόμηση και η αναδρομή σε αυτά. Για παράδειγμα, στην 

ονομασία όλων φακέλων, υποφακέλων και αρχείων θα περιλαμβάνεται η 

ονομασία της αναχώρησης. Στην ονομασία των υποφακέλων θα 

περιλαμβάνεται ένδειξη για το είδος των αρχείων που περιέχουν (πχ 

κατασκευαστικά). Στην ονομασία των αρχείων των Πινακίδων ΜΤ θα 

περιλαμβάνεται αρίθμηση που θα υποδεικνύει αν πρόκειται για την πρώτη, 

δεύτερη κλπ Πινακίδα ξεκινώντας από τον Διακόπτη Ισχύος της 

αναχώρησης, καθώς και ο αριθμός σχεδίου. Στην ονομασία των 

κατασκευαστικών σχεδίων θα περιλαμβάνεται, εκτός από τον αριθμό 

σχεδίου, ένδειξη που τα συσχετίζει με την αντίστοιχη Πινακίδα καθώς και 

ένδειξη ημερομηνίας κλπ.  

 

(4) Αν ένα αρχείο περιλαμβάνει στοιχεία από περισσότερα του ενός παραδοτέα, 

αντίγραφό του θα τοποθετηθεί στους φακέλους όλων των υπόψη 

παραδοτέων. Για παράδειγμα, αν μια Πινακίδα ΜΤ περιλαμβάνει στοιχεία 

από δύο αναχωρήσεις ΜΤ, αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου της θα 

τοποθετηθεί στους κατάλληλους υποφακέλους των φακέλων των δύο 

αναχωρήσεων. 

 

(5) Στο φάκελο κάθε παραδοτέου, εκτός από τους υποφακέλους που 

προαναφέρθηκαν, θα περιλαμβάνεται και ένα αρχείο EXCEL, δομημένο με 

τον ακόλουθο τρόπο: Κάθε  φύλλο (sheet) του αρχείου θα  αντιστοιχεί σε 

ένα υποφάκελο (πχ θα περιλαμβάνεται φύλλο που θα αναφέρεται στα 

κατασκευαστικά σχέδια, φύλλο για τα λειτουργικά σχέδια κλπ). Κάθε 

γραμμή του φύλλου θα αναφέρεται σε ένα στοιχείο (σχέδιο, έγγραφο κλπ) 

και θα αναγράφει τον αριθμό σχεδίου ή εγγράφου, τα συσχετιζόμενα 

έγγραφα, αν υπάρχουν (πχ οι Πινακίδες θα συσχετίζονται με τα αντίστοιχα 

κατασκευαστικά και λειτουργικά σχέδια και αντιστρόφως) την ημερομηνία, 

αν πρόκειται για κατασκευαστικό σχέδιο κλπ. Σε κάθε γραμμή θα υπάρχει 

υπερσύνδεση (hyper – link) με το αντίστοιχο αρχείο. 

  

5.3.3. Για τα παραδοτέα ΧΤ, η ταξινόμηση θα γίνεται, κατ’ αντιστοιχία με τη ΜΤ, 

ως εξής: 

 

(1) Το ψηφιοποιημένο αρχείο που αφορά σε ένα παραδοτέο ΧΤ, δηλαδή στο 

δίκτυο ΧΤ των Υ/Σ Διανομής που συνδέονται σε μια αναχώρηση ΜΤ, καθώς 

και τυχόν ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν στο παραδοτέο θα 

αποθηκεύεται σε ένα φάκελο. 

 

(2) Τα στοιχεία κάθε Υ/Σ Διανομής και των αναχωρήσεών του θα 

αποθηκεύονται σε ιδιαίτερο υποφάκελο. Ο υποφάκελος θα περιλαμβάνει 

πινακίδες ΧΤ, κατασκευαστικά σχέδια, σχέδια ΦΟΠ, χάρτες διαβάσεων κλπ. 

 

(3) Στους φακέλους, τους υποφακέλους και στα αρχεία που περιλαμβάνονται 

σε κάθε υποφάκελο θα αποδίδεται ονομασία τέτοια, ώστε να είναι ευχερής 

η επί μέρους ταξινόμηση και η αναδρομή σε αυτά. Για παράδειγμα, στην 

ονομασία όλων φακέλων, υποφακέλων και αρχείων θα περιλαμβάνεται η 

ονομασία της αναχώρησης ΜΤ. Επίσης, στην ονομασία των υποφακέλων και 

των στοιχείων τους θα περιλαμβάνεται και η ονομασία του Υ/Σ. Γενικότερα 

για την ονομασία ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα την παράγραφο 

5.3.2. (3) για τη ΜΤ. 

 

(4) Αν ένα αρχείο περιλαμβάνει στοιχεία από περισσότερα του ενός παραδοτέα, 

ή στοιχεία από το δίκτυο ΧΤ περισσοτέρων του ενός Υ/Σ Διανομής του 

παραδοτέου,  αντίγραφό του θα τοποθετηθεί σε όλους τους υποφακέλους 

στους οποίους αφορά.  
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(5) Στο φάκελο κάθε παραδοτέου, εκτός από τους υποφακέλους που 

προαναφέρθηκαν, θα περιλαμβάνεται και ένα αρχείο EXCEL δομημένο με 

τον ακόλουθο τρόπο: Κάθε φύλλο (sheet) του αρχείου θα αντιστοιχεί σε 

ένα υποφάκελο, δηλαδή θα περιλαμβάνει τα στοιχεία ενός Υ/Σ Διανομής. 

Κάθε γραμμή του φύλλου θα αναφέρεται σε ένα στοιχείο (σχέδιο, έγγραφο 

κλπ) και θα αναγράφει τον αριθμό σχεδίου ή εγγράφου, τα συσχετιζόμενα 

έγγραφα, αν υπάρχουν (πχ οι Πινακίδες θα συσχετίζονται με τα αντίστοιχα 

κατασκευαστικά σχέδια και αντιστρόφως) την ημερομηνία, αν πρόκειται για 

κατασκευαστικό σχέδιο κλπ. Σε κάθε γραμμή θα υπάρχει υπερσύνδεση 

(hyper – link) με το αντίστοιχο αρχείο. 

 

5.3.4. Εάν δοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο λεπτομερείς οδηγίες οι 

οποίες εξειδικεύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.3.2. και 5.3.3. σχετικά 

με την ταξινόμηση και την ονομασία των αρχείων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις 

τηρήσει. Επιπλέον, εάν του δοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ υποδείγματα των αρχείων 

EXCEL που αναφέρονται στις παραγράφους 53.2.(5) και 5.3.3.(5)ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να τα χρησιμοποιήσει. 

 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει τρόπο ταξινόμησης αρχείων ισοδύναμο 

από άποψη λειτουργικότητας με αυτόν που περιγράφηκε (πχ με αποφυγή 

πολλαπλής αποθήκευσης αρχείου που αφορά σε περισσότερα του ενός παραδοτέα, 

αλλά με δυνατότητα ευχερούς ανεύρεσης όλων των αρχείων που αφορούν σε 

συγκεκριμένο παραδοτέο και πρόσβασης σε αυτά). Η εφαρμογή του τρόπου 

ταξινόμησης που τυχόν θα προταθεί θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον εγκριθεί 

εγγράφως από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 
5.4. Πρόσβαση του Αναδόχου στο Σύστημα 

 

5.4.1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα δηλώσει τη 

διεύθυνση των γραφείων του, εάν κατά την προσφορά του είχε υποβάλει την 

Υπεύθυνη Δήλωση.. Στα γραφεία του θα εγκαταστήσει τον μηχανογραφικό 

εξοπλισμό (σταθμούς εργασίας κλπ) που θα χρησιμοποιήσει για την ψηφιοποίηση - 

αποτύπωση -– καταχώρηση του δικτύου. Είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιήσει και 

δεύτερο, τρίτο κλπ γραφείο, για την εγκατάσταση μέρους του εξοπλισμού του, στη 

γεωγραφική περιοχή ευθύνης της αντίστοιχης Δ/νσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ (ή 

και στην Αττική, για την ψηφιοποίηση - αποτύπωση -– καταχώρηση του δικτύου 

της ΔΠΝ). 

 

5.4.2. Ο Ανάδοχος θα συνδέσει σταθμούς εργασίας των γραφείων του με το 

Σύστημα, με μέσα, ευθύνη και δαπάνες του. Θα του χορηγηθούν άδειες χρήσης 

του GIS, σύμφωνα με την παράγραφο 5.5. Κατά τις εργασίες του στο πλαίσιο της 

Παροχής  Υπηρεσιών οφείλει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας των 

πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ. Για θέματα πρόσβασης, ο Ανάδοχος θα 

επικοινωνεί με τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

5.4.3. Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, είναι δυνατή παραχώρηση 

χώρου σε γραφεία της αντίστοιχης Διεύθυνσης Περιφέρειας ή και Περιοχών της 

στον Ανάδοχο, ώστε να εγκαταστήσει σταθμό ή σταθμούς εργασίας για την 

καταχώρηση του Δικτύου στο Σύστημα, εφόσον ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι το αίτημα 

αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί (πχ υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου κλπ). Η 

δυνατότητα αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση του Αναδόχου να διατηρεί γραφεία 

καθ’ όλη τη διάρκεια της Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. 

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα είναι ιδιοκτησίας του 

Αναδόχου και ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι υπεύθυνος για την παραχώρηση πρόσβασης στο 

Σύστημα. 

 



-8- 

 

5.4.4. Η μεταφορά δεδομένων, ενδιαμέσων προϊόντων και των παραδοτέων 

μεταξύ των Συστημάτων του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ γίνεται με μέσα, ευθύνη 

και δαπάνες του Αναδόχου. Επιπλέον, ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες για τα 

αναλώσιμα που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών. Ως αναλώσιμα 

θεωρούνται: χαρτί, μαγνητικά μέσα, CD’s, DVD’s, toner και μελάνια. 

5.5. Χορήγηση στον Ανάδοχο αδειών χρήσης του GIS του ΔΕΔΔΗΕ 

 

5.5.1. Στον Ανάδοχο θα χορηγηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ άδειες χρήσης 

δυναμικού χρήστη (Power User) του λογισμικού Smallworld Electric Office. Από 

τους Διαχειριστές του Συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ θα αποδοθούν στις άδειες αυτές 

κατάλληλα δικαιώματα δημιουργίας έργων (projects) στο παραγωγικό περιβάλλον 

του Συστήματος. Στα έργα που θα δημιουργεί, ο Ανάδοχος θα καταχωρεί τμήματα 

του δικτύου Διανομής, ως «έργα που μελετήθηκαν». Μετά την Προσωρινή 

Παραλαβή κάθε τμήματος του δικτύου, το τμήμα του δικτύου αυτό θα 

χαρακτηρίζεται ως «κατασκευασμένο», από τους αρμόδιους του ΔΕΔΔΗΕ. 

5.5.2. Το πλήθος των αδειών που θα δοθούν στον Ανάδοχο υπολογίζεται με 

βάση τις Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ, την ψηφιοποίηση - αποτύπωση - καταχώρηση του 

δικτύου Διανομής των οποίων αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, ως εξής : 

(1) Υπολογίζονται δυο άδειες ανά Περιοχή της ΔΠΑ πλην της Περιοχής 

Ελευσίνας. Επίσης δυο άδειες για την Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

(2) Υπολογίζεται μια άδεια για κάθε μια από τις υπόλοιπες Περιοχές 

(περιλαμβανομένης της Περιοχής Ελευσίνας). 

 

5.5.3. Για τη χορήγηση των αδειών της παραγράφου 5.5.2. ο Ανάδοχος 

απευθύνει σχετικό αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ, κατά τη Φάση Α της Παροχής Υπηρεσιών 

αναφέροντας τα ονόματα των ατόμων τα οποία θα χρησιμοποιούν τις άδειες. Το 

πλήθος των ατόμων μπορεί να υπερβαίνει έως και κατά 50 % το πλήθος των 

αδειών που αιτείται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα χορηγήσει τις άδειες σε διάστημα μιας 

εβδομάδας από το αίτημα του Αναδόχου. 

5.5.4. Σε οποιοδήποτε στάδιο της Παροχής Υπηρεσιών, ο Ανάδοχος έχει 

δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για χορήγηση αδειών μεγαλύτερου πλήθους Εάν 

υπάρχει δυνατότητα, ο ΔΕΔΔΗΕ χορηγεί τις επιπλέον άδειες, στο μέτρο που το 

κρίνει χρήσιμο. 

 

5.5.5. Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί τις άδειες που του χορηγήθηκαν, 

, αδαπάνως γι’ αυτόν, μέχρι και τον τριακοστό τρίτο (33ο) μήνα από την 

υπογραφή της Σύμβασης. Εάν, λόγω καθυστέρησης  Παροχής των Υπηρεσιών, από 

υπαιτιότητά του, ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει άδειες χρήσης του Λογισμικού 

Smallworld Electric Office μετά τον τριακοστό τρίτο μήνα, τότε επιβαρύνεται με τις 

δαπάνες συντήρησης – υποστήριξης των αδειών. Για τον υπολογισμό των δαπανών 

αυτών, λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των αδειών που χρησιμοποίησε για πρόσθετο 

χρονικό διάστημα, το πρόσθετο χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρησιμοποίησε 

κάθε άδεια (σε ημερολογιακές ημέρες) και το ετήσιο κόστος συντήρησης – 

υποστήριξης ανά άδεια, το οποίο λαμβάνεται ίσο με 1500 Ευρώ.  

 

5.5.6. Κατά τη διάρκεια της Παροχής των Υπηρεσιών, ο Ανάδοχος είναι 

ελεύθερος να χρησιμοποιήσει εργαλεία και συστήματα της απολύτου επιλογής του, 

στο πλαίσιο της μεθόδου εργασίας που ανέφερε στην προσφορά του., με την 

προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι καλύπτονται 

όλα τα παραδοτέα. Τα πρόσθετα εργαλεία που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν 

προσωρινά και μόνον κατά τη διάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών δεν αποτελούν 

μέρος των Υπηρεσιών και ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να τα χορηγήσει στον 

ΔΕΔΔΗΕ. 
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Εφαρμογή τροποποιημένης μεθόδου εργασίας σε σύγκριση με αυτή που 

αναφέρεται στην προσφορά είναι επιτρεπτή μόνο μετά από γραπτή έγκριση του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Άρθρο 6o  - Γνώση των τοπικών συνθηκών 
 

Στο πλαίσιο Παροχής των Υπηρεσιών ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ψηφιοποιήσει 

- αποτυπώσει –-καταχωρήσει στο Σύστημα όλα τα στοιχεία του δικτύου Διανομής 

που είναι ορατά – προσβάσιμα, με βάση την κατάσταση που συναντάται στο πεδίο 

και με την προδιαγραφόμενη ακρίβεια (βλ. Τεχνικές Προδιαγραφές). Για το λόγο 

αυτό, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει στην προσφορά τους να περιλαμβάνουν δήλωση 

ότι έχουν λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του δικτύου Διανομής για την 

ψηφιοποίηση – αποτύπωση – καταχώρηση του οποίου υποβάλλουν προσφορά. 

 

Άρθρο 7ο  - Χρονοδιάγραμμα 
 

Η Παροχή Υπηρεσιών περιλαμβάνει τέσσερεις Φάσεις, οι οποίες περιγράφονται στη 

συνέχεια: 

7.1. Φάση Α : Αρχικές ενέργειες 

 

(1) Ο Ανάδοχος υποβάλλει Πίνακα Κατανομής Απασχόλησης και γνωστοποιεί 

τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του, Επίσης, εξασφαλίζει 

γραφεία και δηλώνει στον ΔΕΔΔΗΕ τη διεύθυνσή τους, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3.(11) και 5.4.  

 

(2) Ο ΔΕΔΔΗΕ ορίζει Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών και αρμόδιους Παροχής 

Υπηρεσιών (Εντεταλμένους) ανά Περιοχή και ενημερώνει τον Ανάδοχο 

για τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 

(3) Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τους σταθμούς εργασίας και τον λοιπό 

μηχανογραφικό εξοπλισμό του στα γραφεία του και διασυνδέεται με το 

Σύστημα Εάν ο Ανάδοχος επιθυμεί την εγκατάσταση σταθμών εργασίας 

σε χώρους του ΔΕΔΔΗΕ, υποβάλλει γραπτό αίτημα στον Υπεύθυνο 

Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. Σημειώνεται ότι αίτημα για 

εγκατάσταση σταθμών εργασίας σε χώρους του ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να 

υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Παροχής Υπηρεσιών. 

 

(4) Μετά από αίτημα του Αναδόχου, ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά για τη χορήγηση 

αδειών χρήσης του λογισμικού Smallworld Electric Office σε 

προσωπικό του Αναδόχου. 7.2. Φάση Β : Παραλαβή και 

Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ  

  

7.2.1. Με την έναρξη της Φάσης Β, ο Ανάδοχος, μετά από συνεννόηση με τον 

Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ, μεταβαίνει στην Έδρα της αντίστοιχης 

Δ/νσης Περιφέρειας ή / και στις έδρες Τομέων της Περιφέρειας ή και στις έδρες 

των Περιοχών της Δ/νσης Περιφέρειας και παραλαμβάνει και ψηφιοποιεί σχέδια και 

λοιπά στοιχεία του δικτύου ΜΤ και ΧΤ. Η παραλαβή των στοιχείων θα γίνεται 

σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 5.2. Είναι δυνατό, η παραλαβή 

των στοιχείων να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση της φάσης Α, εφόσον το ζητήσει 

ο Ανάδοχος και το αποδεχτεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται διάστημα 

μιας εβδομάδας μεταξύ ενημέρωσης από πλευράς Αναδόχου και μετάβασής του 

στην αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα για την παραλαβή των στοιχείων.  

Η ολοκλήρωση της παραλαβής και ψηφιοποίησης των σχεδίων και των λοιπών 

στοιχείων από τον Ανάδοχο πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διάστημα πέντε μηνών 

από την έναρξη της Φάσης Β. 
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7.2.2. Παράδοση σχεδίων και λοιπών στοιχείων στον Ανάδοχο σε μεταγενέστερο 

χρόνο, δηλαδή μετά τη μετάβασή του επί τόπου, στην έδρα της Δ/νσης 

Περιφέρειας ή Τομέα της Δ/νσης Περιφέρειας ή Περιοχής, για ψηφιοποίηση των 

χαρτών και των λοιπών αρχείων, από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ (πχ διαπίστωση 

ύπαρξης πρόσθετων στοιχείων σε μια Περιοχή μετά την επίσκεψη του Αναδόχου 

για τη λήψη των στοιχείων) θα γίνεται μετά από συνεννόηση μεταξύ των 

Υπεύθυνων Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ. Στην περίπτωση 

αυτή ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να ψηφιοποιήσει τους χάρτες και τα λοιπά 

αρχεία με δικό του εξοπλισμό στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά μετά την παράδοση 

από τον ΔΕΔΔΗΕ των στοιχείων αυτών (ή αντιγράφων τους) ο Ανάδοχος μπορεί να 

εκτελέσει την ψηφιοποίηση στα γραφεία του. Εάν η παράδοση των στοιχείων από 

τον ΔΕΔΔΗΕ αφορά σε τμήματα δικτύου,  για τα οποία η αρχική παράδοση του 

καταχωρημένου δικτύου από τον Ανάδοχο βάσει των αναλυτικών 

χρονοδιαγραμμάτων  προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα μετά 

την παράδοση των στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να λάβει υπόψη του τα στοιχεία χωρίς να δικαιούται να εγείρει 

αξιώσεις για παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ή άλλες αξιώσεις. 

Ανάλογη ρύθμιση εφαρμόζεται και για στοιχεία που αφορούν σε έργα δικτύου τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν μετά την επί τόπου επίσκεψη του Αναδόχου για τη 

λήψη των στοιχείων . 

7.2.3. Δυο μήνες μετά την έναρξη της Φάσης Β, το αργότερο, ο Ανάδοχος θα 

υποβάλει αναλυτικό Τμηματικό Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρονται, ανά 

παραδοτέο ΜΤ, οι προβλεπόμενες ημερομηνίες αρχικών παραδόσεων για τους 

πέντε  πρώτους μήνες της Φάσης Γ . Επίσης, πέντε μήνες, το αργότερο, μετά την 

έναρξη της Φάσης Β, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό Πλήρες Χρονοδιάγραμμα 

στο οποίο θα αναφέρονται, ανά παραδοτέο ΜΤ, οι προβλεπόμενες ημερομηνίες 

αρχικών παραδόσεων για  όλα τα παραδοτέα  της Φάσης Γ.  

 

Τα αναλυτικά Χρονοδιαγράμματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης και να είναι διαμορφωμένα κατά τρόπο ώστε να είναι απλή και 

αντικειμενική η παρακολούθηση της πορείας των Υπηρεσιών και η διαπίστωση 

τυχόν αποκλίσεων και καθυστερήσεων. Πρέπει επίσης να είναι σύμφωνα με τους 

επιμέρους χρόνους προόδου των αρχικών παραδόσεων των παραδοτέων ΜΤ που 

αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου 7.3.8, καθώς και με τα ποσοστά 

διασποράς των παραδοτέων που αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου 

7.3.10. Επειδή κατά τη σύνταξη των χρονοδιαγραμμάτων δεν είναι γνωστά τα 

μήκη των αναχωρήσεων ΜΤ, τα ποσοστά που αναφέρονται στους Πίνακες 

λαμβάνονται επί του πλήθους των παραδοτέων (για τη διασπορά λαμβάνεται 

υπόψη το πλήθος των αναχωρήσεων που συνδέονται σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ της 

αντίστοιχης Περιοχής). 

 

7.2.4. Η έγκριση των Χρονοδιαγραμμάτων γίνεται από τον Υπεύθυνο Παροχής 

Υπηρεσιών  του ΔΕΔΔΗΕ το αργότερο 15 ημέρες μετά την υποβολή τους. Τυχόν 

καθυστέρηση έγκρισης δεν αναστέλλει την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο. 

  

7.2.5. Τροποποίηση των χρονοδιαγραμμάτων μετά την υποβολή τους, είναι 

επιτρεπτή μόνο με σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου Παροχής Υπηρεσιών του 

ΔΕΔΔΗΕ και με την προϋπόθεση ότι και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα είναι 

σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης. Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή απόκλιση 

από τα ποσοστά διασποράς των παραδοτέων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (πχ 

προβλήματα μετακινήσεων σε νησιωτικές Περιοχές), μετά από σύμφωνη γνώμη 

του Υπεύθυνου Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

7.2.6. Η ολοκλήρωση της παραλαβής των σχεδίων και των λοιπών αρχείων από 

τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις παραγράφους 7.2.1. και 5.2. (εξαιρούνται τα 

στοιχεία που τυχόν θα δοθούν στον Ανάδοχο σε μεταγενέστερο χρόνο και η 
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έγκριση του αναλυτικού Πλήρους Χρονοδιαγράμματος για τη Φάση Γ (για το 

δίκτυο ΜΤ) σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της Φάσης Β. Η ολοκλήρωση της Φάσης 

Β βεβαιώνεται εγγράφως από τον Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

7.3. Φάση Γ : Ψηφιοποίηση - αποτύπωση - – καταχώρηση στο Σύστημα 

του δικτύου Μέσης Τάσης 

 

7.3.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αποκλειστικά με δικούς του πόρους, να εισαγάγει 

στο Σύστημα τις αναχωρήσεις Μέσης Τάσης αποτυπωμένες σε όλο τους το μήκος, 

περιλαμβανομένων βέβαια και τυχόν διακλαδώσεών τους, σύμφωνα με τους όρους 

που θέτουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές (όρια του δικτύου Μέσης Τάσης, 

χαρτογραφικά και περιγραφικά στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο Σύστημα, 

ζητούμενη ακρίβεια κλπ). 

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις (επεκτάσεις, ενισχύσεις, 

παραλλαγές κλπ) σε υπάρχουσα γραμμή ΜΤ, και παραδοθούν τα αντίστοιχα 

κατασκευαστικά σχέδια στον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την 

προβλεπόμενη ημερομηνία αρχικής παράδοσης της γραμμής, όπως αυτή δηλώνεται 

στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ΜΤ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει τις 

τροποποιήσεις, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Επίσης, σε περίπτωση 

νέων γραμμών ΜΤ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις καταχωρήσει, εφόσον του 

δοθούν τα κατασκευαστικά σχέδια τουλάχιστον δυο μήνες πριν από τη λήξη της 

Φάσης Γ. 

 

7.3.2. Οι παραδόσεις από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται ανά μήνα. Την 

πρώτη παράδοση μπορεί να την εκτελέσει ο Ανάδοχος στο τέλος του πρώτου  

μήνα από την έναρξη της Φάσης Γ, ωστόσο ο βραδύτερος αποδεκτός χρόνος 

εκτέλεσης της πρώτης παράδοσης είναι το πέρας του τέταρτου μήνα από την 

έναρξη της Φάσης Γ (πχ αν η έναρξη της Φάσης Γ πραγματοποιηθεί την 15η/04, ο 

Ανάδοχος μπορεί  να πραγματοποιήσει την πρώτη παράδοση στις 14/05 και το 

αργότερο στις 14/08 του ίδιου έτους). Αποκλίσεις έως 5 ημερολογιακών ημερών 

από τις ημερομηνίες παραδόσεων που προκύπτουν σύμφωνα με όσα 

προαναφέρθηκαν είναι αποδεκτές. Κάθε παράδοση θα περιλαμβάνει ένα ή 

περισσότερα παραδοτέα ΜΤ, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6.1. των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. Παράδοση μέρους παραδοτέου θεωρείται ως μη 

γενόμενη. Επιπλέον, αρχική παράδοση παραδοτέου, χωρίς να έχει 

πραγματοποιηθεί αρχική παράδοση παραδοτέου ή παραδοτέων που σύμφωνα με το 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί σε προγενέστερες 

παραδόσεις μπορεί να θεωρηθεί ως μη γενόμενη κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ.  

Με κάθε παραδοτέο ο Ανάδοχος θα παραδίδει τον αντίστοιχο φάκελο με τους 

έγχαρτους και ηλεκτρονικούς χάρτες και αρχεία που είχε παραλάβει από τον 

ΔΕΔΔΗΕ, ψηφιοποιημένα και ταξινομημένα σύμφωνα με την παράγραφο 5.3. 

 

7.3.3. Κάθε παράδοση θα ξεκινά με την έγγραφη δήλωση ετοιμότητας (αναγγελία 

ετοιμότητας) από τον Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου, η οποία θα 

απευθύνεται στον Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ και θα κοινοποιείται 

στους αρμόδιους Παροχής Υπηρεσιών των Περιοχών μέσα στα όρια των οποίων 

βρίσκονται οι αναχωρήσεις που παραδίδει, καθώς και στη Διεύθυνση Δικτύου. Η 

αναγγελία ετοιμότητας επιτρέπεται να πραγματοποιείται και με e-mail. Στην 

αναγγελία θα αναφέρονται τα παραδοτέα (οι αναχωρήσεις ΜΤ). Σε πίνακα που θα 

επισυνάπτεται στο έγγραφο της αναγγελίας ετοιμότητας θα αναφέρεται για κάθε 

παραδοτέο (αναχώρηση ΜΤ) το μήκος της, καθώς και το πλήθος και η ονομασία 

των ΥΣ Διανομής και χρηστών ΜΤ που συνδέονται σε αυτή. Επίσης στην αναγγελία 

ετοιμότητας θα αναφέρεται ποια παραδοτέα παραδίνονται για πρώτη φορά 

(αναγράφεται γι’ αυτά η ένδειξη ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ή ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) ή 

παραδίδονται για δεύτερη, τρίτη κλπ φορά, μετά από διόρθωση σφαλμάτων 

(αναγράφεται γι’ αυτά η ένδειξη ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ κλπ).  
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7.3.4. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιεί έλεγχο, δια του αρμοδίου Παροχής Υπηρεσιών 

Περιοχής (Εντεταλμένου) ανά παραδοτέο, μεταξύ των άλλων έλεγχο και στον 

φάκελο με τα ψηφιοποιημένα κλπ αρχεία. Ο έλεγχος στο καταχωρημένο δίκτυο θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Με βάση τον έλεγχο αυτό ο αρμόδιος Υπηρεσιών Περιοχής:  

 

(1) Θα συντάσσει  πρακτικό για τα παραδοτέα (αναχωρήσεις ΜΤ) τα οποία 

κρίνει κατάλληλα για πληρωμή.  

 
(2) Θα ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο για τα παραδοτέα, στην 

καταχώρηση των οποίων εντοπίστηκαν σφάλματα ή παραλείψεις, εξ αιτίας 

των οποίων δεν κρίνονται κατάλληλα για πληρωμή (θα αναφέρονται τα 

σφάλματα που εντοπίστηκαν). Τονίζεται ότι η αναφορά των σφαλμάτων 

από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι κατ’ ανάγκη εξαντλητική, αφενός 

διότι το παραδοτέο ή μέρος αυτού μπορεί να ελέγχεται δειγματοληπτικά 

(βλ. Τεχνικές Προδιαγραφές) και αφετέρου γιατί εάν το παραδοτέο έχει 

μεγάλο πλήθος συστηματικών σφαλμάτων (πχ αν ο Ανάδοχος έχει 

παραλείψει να καταχωρήσει τις διαβάσεις υπόγειων καλωδίων σε μεγάλο 

τμήμα του δικτύου) το παραδοτέο είναι προφανώς μη αποδεκτό και 

συνεπώς παρέλκει ο εντοπισμός των σφαλμάτων ένα προς ένα από τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

7.3.5. Στα παραδοτέα που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά (η αναγγελία είχε την 

ένδειξη ΠΡΩΤΗ ή ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ παραδοτέου), για τα οποία ενημερώθηκε ότι 

εντοπίστηκαν σφάλματα ή παραλείψεις εξ αιτίας των οποίων δεν μπορούν να 

κριθούν κατάλληλα για πληρωμή, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί τις αναγκαίες 

διορθώσεις και συμπληρώσεις. Ακολούθως θα τα περιλαμβάνει σε αναγγελία 

επόμενης παράδοσης, αναφέροντας ρητά, όπως προαναφέρθηκε, ότι πρόκειται για 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ του παραδοτέου. Μετά τον έλεγχο των παραδοτέων, αυτά θα 

κρίνονται κατάλληλα για πληρωμή ή θα επιστρέφονται εκ νέου στον Ανάδοχο για 

διορθώσεις. 

 

7.3.6. Για τα παραδοτέα τα οποία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο για πρώτη φορά 

προς έλεγχο (έχουν την ένδειξη ΠΡΩΤΗ ή ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ παραδοτέου), η 

ενημέρωση του Αναδόχου ότι είναι κατάλληλα για πληρωμή ή η ενημέρωσή του 

για σφάλματα ή παραλείψεις εξ αιτίας των οποίων δεν μπορούν να κριθούν 

κατάλληλα για πληρωμή πραγματοποιούνται σε διάστημα δυο (2) μηνών από την 

έγγραφη αναγγελία του Αναδόχου. Για παραδοτέα τα οποία υποβάλλονται για 

δεύτερη, τρίτη κλπ φορά, οι αντίστοιχες ενέργειες θα πραγματοποιούνται σε 

διάστημα ενός (1) μήνα από την έγγραφη αναγγελία. Είναι δυνατό παραδοτέα με 

ήσσονος σημασίας σφάλματα ή παραλείψεις να θεωρηθούν ως κατάλληλα για 

πληρωμή, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. Τα υπόψη σφάλματα και παραλείψεις θα 

γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο οποίος θα πρέπει να τα αποκαταστήσει 

το συντομότερο. 

 

7.3.7. Για τα παραδοτέα τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για πληρωμή ακολουθεί 

η Προσωρινή Παραλαβή. Η αρμόδια Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής εκτελεί 

ελέγχους κατά την κρίση της. Στη συνέχεια συντάσσει Πρακτικό Προσωρινής 

Παραλαβής ή ενημερώνει τον Ανάδοχο για τις βελτιώσεις που θα πρέπει να 

πραγματοποιήσει προκειμένου να προχωρήσει στην παραλαβή. Είναι δυνατή η 

Προσωρινή Παραλαβή παραδοτέων με ήσσονος σημασίας σφάλματα ή παραλείψεις, 

κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. Τα υπόψη σφάλματα ή παραλείψεις θα 

καταγράφονται στο πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να τα αποκαταστήσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση, να 

ολοκληρώσει την αποκατάσταση πριν την Οριστική Παραλαβή. Οι Επιτροπές 

Προσωρινής Παραλαβής μεριμνούν ώστε οι εργασίες τους να εκτελούνται έγκαιρα 

για να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της Παροχής 
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Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να προχωρούν στην Προσωρινή 

Παραλαβή ή στην έγγραφη επισήμανση σφαλμάτων παραδοτέου το αργότερο ένα 

μήνα μετά από των χαρακτηρισμό του παραδοτέου ως κατάλληλου για πληρωμή. 

Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, συντελείται αυτοδίκαιη Προσωρινή 

Παραλαβή. 

 

7.3.8. Στον Πίνακα που ακολουθεί, καθορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες 

(επισημαίνονται με «*») καθώς και οι τελικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση των 

Προσωρινών Παραλαβών της αποτύπωσης, ψηφιοποίησης , και καταχώρησης του 

δικτύου Διανομής ΜΤ. Επιπλέον, καθορίζονται προϋποθέσεις ως προς την πρόοδο 

των υποβολών των αρχικών αναγγελιών ετοιμότητας, με τις οποίες πρέπει να 

συμφωνεί το αναλυτικό Πλήρες Χρονοδιάγραμμα.  

 
Μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

Μήνες από την 

έναρξη της 

Φάσης Γ 
 

Ελάχιστο ποσοστό του 

πλήθους παραδοτέων για 

το οποίο υποχρεούται να 
υποβάλει αρχική αναγγελία 

ετοιμότητας ο Ανάδοχος 
(αθροιστικά, %) 

Ελάχιστο ποσοστό του 

μήκους δικτύου Μέσης 

Τάσης το οποίο θα 
πρέπει να έχει 

παραληφθεί προσωρινά 
(αθροιστικά, %) 

6 5 30 - 

9 8 70 25* 

12 11 
Ολοκλήρωση υποβολών 

αρχικών αναγγελιών 
ετοιμότητας 

60* 

17 16  
Ολοκλήρωση 
Προσωρινών  

παραλαβών 

 
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 

(1) Για τον υπολογισμό των ποσοστών που αναφέρονται στον πιο πάνω Πίνακα 

ως προς τις Προσωρινές Παραλαβές λαμβάνεται υπόψη το προς αποτύπωση 

– καταχώρηση –ψηφιοποίηση μήκος δικτύου Μέσης Τάσης της αντίστοιχης 

Δ/νσης Περιφέρειας το οποίο αναφέρεται στα Παραρτήματα του τεύχους 

Πληροφοριακών Στοιχείων. 

 

(2) Ο έλεγχος τήρησης των προθεσμιών του Πίνακα γίνεται με βάση τον χρόνο   

που έχει παρέλθει από την έναρξη της Φάσης Γ (δεύτερη στήλη του 

Πίνακα). 

 

7.3.9. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των αρχικών παραδόσεων (αρχικών 

αναγγελιών ετοιμότητας) είναι η καταχώρηση στο Σύστημα από τον Ανάδοχο των 

ορίων των Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ (με βάση τα στοιχεία που θα του δοθούν από 

τον ΔΕΔΔΗΕ) καθώς και των λειτουργικών διαγραμμάτων των Υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ.  

 

7.3.10. Εκτός από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την τήρηση των 

χρόνων αρχικής αναγγελίας ετοιμότητας και ως προς την ποιότητα των 

παραδοτέων ώστε να ολοκληρωθούν οι προσωρινές παραλαβές έγκαιρα, με τον 

Πίνακα που ακολουθεί καθορίζονται ρυθμίσεις για τη «διασπορά» των 

παραδοτέων, πιο συγκεκριμένα για την παράλληλη (και όχι σειριακή) αποτύπωση,  

ψηφιοποίηση και καταχώρηση του δικτύου ΜΤ των Περιοχών της αντίστοιχης 

Δ/νσης Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ρυθμίσεων αυτών εκ μέρους 

του Αναδόχου, προκαλούνται δυσχέρειες στην πρόοδο των Υπηρεσιών και 

ειδικότερα δυσχεραίνεται ο έλεγχος των παραδοτέων από τις υπηρεσίες του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα πρέπει να συμφωνεί το αναλυτικό Πλήρες 

Χρονοδιάγραμμα. 
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Μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

Μήνες από την 

έναρξη της 

Φάσης Γ 

Ελάχιστο ποσοστό του πλήθους 

παραδοτέων κάθε Περιοχής του 

ΔΕΔΔΗΕ για το οποίο υποχρεούται να 

υποβάλει αρχική αναγγελία 

ετοιμότητας ο Ανάδοχος (αθροιστικά, 

%) 

6 5 20 

10 8 50 

 
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος τήρησης των προθεσμιών του Πίνακα γίνεται με βάση 

τον χρόνο που έχει παρέλθει από την έναρξη της Φάσης Γ (δεύτερη στήλη του 

Πίνακα). 

 

7.3.11. Η Φάση Γ περατώνεται όταν ολοκληρωθούν οι Προσωρινές 

Παραλαβές όλων των παραδοτέων του δικτύου ΜΤ. 

 

7.4. Φάση Δ : Ψηφιοποίηση – καταχώρηση στο Σύστημα του δικτύου 

Χαμηλής Τάσης 

 

7.4.1. Οι εργασίες της Φάσης Δ μπορούν να ξεκινήσουν με την έναρξη της Φάσης 

Β, ωστόσο δεν επιτρέπεται η παράδοση παραδοτέων της Φάσης Δ πριν από την 

ολοκλήρωση της αρχικής υποβολής παραδοτέων της Φάσης Γ (βλ. και παράγραφο 

7.4.6.).  

 

7.4.2. Το αργότερο δέκα μήνες μετά την έναρξη της Φάσης Β ο Ανάδοχος θα 

υποβάλει αναλυτικό Πλήρες Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρονται, ανά 

παραδοτέο ΧΤ (αναχωρήσεις ΧΤ από Υ/Σ Διανομής που συνδέονται σε μια 

αναχώρηση ΜΤ) οι προβλεπόμενες ημερομηνίες αρχικών παραδόσεων για  όλα τα 

παραδοτέα  της Φάσης Δ.  

 

Το αναλυτικά Πλήρες Χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους της 

Σύμβασης και να είναι διαμορφωμένα κατά τρόπο ώστε να είναι απλή και 

αντικειμενική η παρακολούθηση της πορείας των Υπηρεσιών και η διαπίστωση 

τυχόν αποκλίσεων και καθυστερήσεων. Πρέπει επίσης να είναι σύμφωνο με τους 

επιμέρους χρόνους προόδου των αρχικών παραδόσεων των παραδοτέων ΧΤ που 

αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου 7.4.12 , καθώς και με τα ποσοστά 

διασποράς των παραδοτέων που αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου 

7.4.13. Επειδή κατά τη σύνταξη του Χρονοδιαγράμματος δεν είναι γνωστά τα μήκη 

των γραμμών ΧΤ, τα ποσοστά που αναφέρονται στους Πίνακες λαμβάνονται επί 

του πλήθους των παραδοτέων.  

 

7.4.3. Η έγκριση του Χρονοδιαγράμματος γίνεται από τον Υπεύθυνο Παροχής 

Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ το αργότερο 15 ημέρες μετά την υποβολή του. Τυχόν 

καθυστέρηση έγκρισης δεν αναστέλλει την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο. 

 

7.4.4. Τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος μετά την υποβολή του, είναι 

επιτρεπτή μόνο με σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου Παροχής Υπηρεσιών του 

ΔΕΔΔΗΕ και με την προϋπόθεση ότι και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα είναι 

σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης. Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή απόκλιση 

από τα ποσοστά διασποράς των παραδοτέων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (πχ 

προβλήματα μετακινήσεων σε νησιωτικές Περιοχές), μετά από σύμφωνη γνώμη 

του Υπεύθυνου Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

7.4.5.  Κατά τη Φάση Δ, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αποκλειστικά με δικούς του 

πόρους, να εισαγάγει στο Σύστημα το δίκτυο ΧΤ (τις αναχωρήσεις Χαμηλής Τάσης 
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των Υ/Σ Διανομής αποτυπωμένες σε όλο τους το μήκος, περιλαμβανομένων βέβαια 

και τυχόν διακλαδώσεών τους), σύμφωνα με τους όρους που θέτουν οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές (όρια του δικτύου Χαμηλής Τάσης, χαρτογραφικά και περιγραφικά 

στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα, αποτύπωση δικτύου ΦΟΠ, 

ζητούμενη ακρίβεια κλπ). 

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις (επεκτάσεις, ενισχύσεις, 

παραλλαγές κλπ) σε παραδοτέο και παραδοθούν τα αντίστοιχα κατασκευαστικά 

σχέδια στον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προβλεπόμενη 

ημερομηνία αρχικής παράδοσης του παραδοτέου, όπως αυτή δηλώνεται στο 

αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα ΧΤ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει τις 

τροποποιήσεις, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

7.4.6.  Προϋπόθεση για την έναρξη των παραδόσεων της Φάσης Δ είναι η 

ολοκλήρωση των αρχικών παραδόσεων της Φάσης Γ (δίκτυο ΜΤ) και η έγκριση 

του Χρονοδιαγράμματος. Την πρώτη παράδοση θα την εκτελέσει ο Ανάδοχος στο 

τέλος του πρώτου μήνα μετά από την ολοκλήρωση των αρχικών παραδόσεων της 

Φάσης Γ. Οι παραδόσεις από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται ανά μήνα. 

Αποκλίσεις έως 5 ημερολογιακών ημερών από τις ημερομηνίες παραδόσεων που 

προκύπτουν σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν είναι αποδεκτές. Κάθε παράδοση 

θα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα παραδοτέα ΧΤ, όπως αυτά ορίζονται στην 

παράγραφο 6.1. της Τεχνικής Προδιαγραφής. Παράδοση μέρους παραδοτέου 

θεωρείται ως μη γενόμενη. Επιπλέον, αρχική παράδοση παραδοτέου, χωρίς να έχει 

πραγματοποιηθεί αρχική παράδοση παραδοτέου ή παραδοτέων που σύμφωνα με το 

αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί σε προγενέστερες 

παραδόσεις, μπορεί να θεωρηθεί ως μη γενόμενη κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

Με κάθε παραδοτέο ο Ανάδοχος θα παραδίδει τον αντίστοιχο φάκελο με τους 

έγχαρτους και ηλεκτρονικούς χάρτες και αρχεία που είχε παραλάβει από τον 

ΔΕΔΔΗΕ, ψηφιοποιημένα και ταξινομημένα σύμφωνα με την παράγραφο 5.3. 

7.4.7. Κάθε παράδοση θα ξεκινά με την έγγραφη δήλωση ετοιμότητας 

(αναγγελία ετοιμότητας) από τον Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου, η 

οποία θα απευθύνεται στον Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ και θα 

κοινοποιείται στους αρμόδιους των Περιοχών μέσα στα όρια των οποίων βρίσκεται 

το καταχωρημένο στο Σύστημα δίκτυο που παραδίδει, καθώς και στη Διεύθυνση 

Δικτύου. Η αναγγελία ετοιμότητας επιτρέπεται να πραγματοποιείται και με e-mail. 

Στην αναγγελία θα αναφέρονται τα παραδοτέα (οι αναχωρήσεις ΜΤ για τις οποίες 

καταχωρήθηκε στο Σύστημα το δίκτυο ΧΤ των Υ/Σ Διανομής που συνδέονται σ’ 

αυτές). Σε Πίνακα που θα επισυνάπτεται στο έγγραφο της αναγγελίας ετοιμότητας 

θα αναφέρεται για κάθε παραδοτέο η ονομασία και το πλήθος των Υ/Σ Διανομής 

που συνδέονται στην αναχώρηση ΜΤ, το πλήθος των αναχωρήσεων ΧΤ κάθε Υ/Σ, 

το μήκος κάθε αναχώρησης και το συνολικό μήκος των αναχωρήσεων κάθε Υ/Σ 

(δεν λαμβάνεται υπόψη το μήκος των καλωδίων παροχών, τα οποία 

αποτυπώνονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές). 

Επίσης στην αναγγελία ετοιμότητας θα αναφέρεται ποια παραδοτέα παραδίνονται 

για πρώτη φορά (αναγράφεται γι’ αυτά η ένδειξη ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ή ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ) ή παραδίδονται για δεύτερη, τρίτη κλπ φορά, μετά από διόρθωση 

σφαλμάτων (αναγράφεται γι’ αυτά η ένδειξη ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΤΡΙΤΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ κλπ). 

 

7.4.8. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιεί έλεγχο, δια του αρμοδίου Παροχής 

Υπηρεσιών Περιοχής (Εντεταλμένου) ανά παραδοτέο, μεταξύ των άλλων έλεγχο 

και στον φάκελο με τα ψηφιοποιημένα κλπ αρχεία. Ο έλεγχος στο καταχωρημένο 

δίκτυο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Με βάση τον έλεγχο αυτό ο αρμόδιος Υπηρεσιών Περιοχής:  
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(1)  Θα συντάσσει πρακτικό για τα παραδοτέα τα οποία κρίνει κατάλληλα για 

πληρωμή. 

(2) Θα ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο για τα παραδοτέα στην 

καταχώρηση των οποίων εντοπίστηκαν σφάλματα ή παραλείψεις εξ αιτίας 

των οποίων δεν κρίνονται κατάλληλα για πληρωμή (θα αναφέρονται τα 

σφάλματα που εντοπίστηκαν). Τονίζεται ότι η αναφορά των σφαλμάτων 

από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ δεν θα είναι κατ’ ανάγκη εξαντλητική (βλ. 

και παράγραφο 7.3.4.(2).). 

7.4.9. Στα παραδοτέα που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά (η αναγγελία είχε την 

ένδειξη ΠΡΩΤΗ ή ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ παραδοτέου), για τα οποία ενημερώθηκε ότι 

εντοπίστηκαν σφάλματα ή παραλείψεις εξ αιτίας των οποίων δεν μπορούν να 

κριθούν κατάλληλα για πληρωμή, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί τις αναγκαίες 

διορθώσεις και συμπληρώσεις. Ακολούθως θα τα περιλαμβάνει σε αναγγελία 

επόμενης παράδοσης, αναφέροντας ρητά, όπως προαναφέρθηκε, ότι πρόκειται για 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ του παραδοτέου. Μετά τον έλεγχο των παραδοτέων , αυτά 

θα κρίνονται κατάλληλα για πληρωμή ή θα επιστρέφονται εκ νέου στον Ανάδοχο 

για διορθώσεις. 

7.4.10. Για τα παραδοτέα τα οποία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο για 

πρώτη φορά προς έλεγχο (έχουν την ένδειξη ΠΡΩΤΗ ή ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

παραδοτέου) η ενημέρωση του Αναδόχου ότι είναι κατάλληλα για πληρωμή ή η 

ενημέρωσή του για σφάλματα ή παραλείψεις εξ αιτίας των οποίων δεν μπορούν να 

κριθούν κατάλληλα για πληρωμή πραγματοποιούνται σε διάστημα δυο (2) μηνών 

από την έγγραφη αναγγελία του Αναδόχου.. Για παραδοτέα τα οποία υποβάλλονται 

για δεύτερη, τρίτη κλπ φορά, οι αντίστοιχες ενέργειες θα πραγματοποιούνται σε 

διάστημα ενός (1) μήνα από την έγγραφη αναγγελία. Είναι δυνατό παραδοτέα με 

ήσσονος σημασίας σφάλματα ή παραλείψεις να θεωρηθούν ως κατάλληλα για 

πληρωμή, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. Τα υπόψη σφάλματα και παραλείψεις θα 

γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο οποίος θα πρέπει να τα αποκαταστήσει 

το συντομότερο.  

7.4.11. Για τα παραδοτέα τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για πληρωμή 

ακολουθεί η Προσωρινή Παραλαβή. Η αρμόδια Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής 

εκτελεί ελέγχους κατά την κρίση της. Στη συνέχεια συντάσσει Πρακτικό 

Προσωρινής Παραλαβής ή ενημερώνει τον Ανάδοχο για τις βελτιώσεις που θα 

πρέπει να πραγματοποιήσει προκειμένου να προχωρήσει στην παραλαβή.  

Είναι δυνατή η Προσωρινή Παραλαβή παραδοτέων με ήσσονος σημασίας σφάλματα 

ή παραλείψεις, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. Τα υπόψη σφάλματα ή παραλείψεις 

θα καταγράφονται στο πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να τα αποκαταστήσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση, να 

ολοκληρώσει την αποκατάσταση πριν την Οριστική Παραλαβή. Οι Επιτροπές 

Προσωρινής Παραλαβής μεριμνούν ώστε οι εργασίες τους να εκτελούνται έγκαιρα 

για να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της Παροχής 

Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να προχωρούν στην Προσωρινή 

Παραλαβή ή στην έγγραφη επισήμανση σφαλμάτων παραδοτέου το αργότερο ένα 

μήνα μετά από των χαρακτηρισμό του παραδοτέου ως κατάλληλου για πληρωμή. 

Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, συντελείται αυτοδίκαιη Προσωρινή 

Παραλαβή.. 

7.4.12. Στον Πίνακα που ακολουθεί, καθορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες 

(επισημαίνονται με «*») καθώς και οι τελικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση των 

Προσωρινών Παραλαβών της αποτύπωσης, ψηφιοποίησης και καταχώρησης του 

δικτύου Διανομής ΧΤ. Επιπλέον, καθορίζονται προϋποθέσεις ως προς την πρόοδο 

των υποβολών των αρχικών αναγγελιών ετοιμότητας, με τις οποίες πρέπει να 

συμφωνεί το αναλυτικό Πλήρες Χρονοδιάγραμμα. 
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Μήνες από την 

υπογραφή της 
Σύμβασης 

Μήνες από την 

ολοκλήρωση 
των αρχικών 
παραδόσεων 
της Φάσης Γ 

Ελάχιστο ποσοστό του 

πλήθους παραδοτέων 
για το οποίο 

υποχρεούται να 
υποβάλει αρχική 

αναγγελία ετοιμότητας 
ο Ανάδοχος 

(αθροιστικά, %) 

Ελάχιστο ποσοστό του 

μήκους δικτύου Χαμηλής 
Τάσης το οποίο θα πρέπει 

να έχει παραληφθεί 
προσωρινά (αθροιστικά, 

%) 

16 4 20  

21 9 45 15* 

26 14 80 40* 

28 16 Ολοκλήρωση υποβολών 

αρχικών αναγγελιών 
ετοιμότητας 

65* 

33 21  Ολοκλήρωση 
Προσωρινών  παραλαβών 

 
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 

(1) Για τον υπολογισμό των ποσοστών που αναφέρονται στον πιο πάνω 

Πίνακα ως προς τις Προσωρινές παραλαβές λαμβάνεται υπόψη το προς 

αποτύπωση – καταχώρηση –ψηφιοποίηση μήκος δικτύου Χαμηλής Τάσης 

της αντίστοιχης Δ/νσης Περιφέρειας το οποίο αναφέρεται στα 

Παραρτήματα του τεύχους Πληροφοριακών Στοιχείων.  

(2) Ο έλεγχος τήρησης των προθεσμιών του Πίνακα γίνεται με βάση τον 

χρόνο που έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση των αρχικών παραδόσεων 

της Φάσης Γ (δεύτερη στήλη του Πίνακα). Κατά συνέπεια, τυχόν 

καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των αρχικών παραδόσεων  Φάσης Γ, οι 

οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση έναρξης της Φάσης Δ, 

επιφέρουν μεν καταλογισμό ποινικών ρητρών για τη Φάση Γ εφόσον 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά δεν επιφέρουν 

καταλογισμό ποινικών ρητρών για τη Φάση Δ. 

7.4.13. Εκτός από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την τήρηση των 

χρόνων αρχικής αναγγελίας ετοιμότητας και ως προς την ποιότητα των 

παραδοτέων ώστε να ολοκληρωθούν οι προσωρινές παραλαβές έγκαιρα, με τον 

Πίνακα που ακολουθεί καθορίζονται ρυθμίσεις για τη «διασπορά» των 

παραδοτέων, πιο συγκεκριμένα για την παράλληλη (και όχι σειριακή) ψηφιοποίηση 

- αποτύπωση –– καταχώρηση του δικτύου ΧΤ των Περιοχών της αντίστοιχης 

Δ/νσης Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ρυθμίσεων αυτών εκ μέρους 

του Αναδόχου προκαλούνται δυσχέρειες στην πρόοδο των Υπηρεσιών και 

ειδικότερα δυσχεραίνεται ο έλεγχος των παραδοτέων από τις υπηρεσίες του 

ΔΕΔΔΗΕ.  

 
Με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα πρέπει να συμφωνεί το αναλυτικό Πλήρες 

Χρονοδιάγραμμα. 

 

 

 

Μήνες από την 
υπογραφή της 

Σύμβασης 

Μήνες από την 
ολοκλήρωση 
των αρχικών 
παραδόσεων 

Ελάχιστο ποσοστό του πλήθους παραδοτέων 
Χαμηλής Τάσης κάθε Περιοχής του 

ΔΕΔΔΗΕ για το οποίο υποχρεούται να 
υποβάλει αρχική αναγγελία ετοιμότητας ο 
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της Φάσης Γ Ανάδοχος (αθροιστικά, %) 

16 4 10 

20 8 30 

24 12 70 

 

Ισχύει η δεύτερη παρατήρηση του πίνακα της παραγράφου 7.4.12.  

7.4.14. Η Φάση Δ περατώνεται όταν ολοκληρωθούν οι Προσωρινές 

Παραλαβές όλων των παραδοτέων του δικτύου ΧΤ. 

7.5. Συνολικός χρόνος υλοποίησης - Συμβατικές προθεσμίες  

 
7.5.1. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσιών είναι 33 

(τριάντα τρεις) μήνες. 

 

7.5.2. Οι συμβατικές διάρκειες των φάσεων της Παροχής Υπηρεσιών 

καθορίζονται ως εξής: 

 

 Φάση Α: Από την υπογραφή της σύμβασης: 1 (ένας) μήνας.  

 Φάση Β: Έχει διάρκεια 5 ( πέντε) μήνες.  

 Φάση Γ: Έχει διάρκεια 16 (δεκαέξι) μήνες. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ολοκληρώσει τις αρχικές παραδόσεις όλων των 

παραδοτέων της Φάσης Γ σε 11 (έντεκα) μήνες από την έναρξη της Φάσης 

Γ και ο ΔΕΔΔΗΕ να ελέγξει και να παραλάβει όλα τα παραδοτέα, αφού ο 

Ανάδοχος πραγματοποιήσει τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε 16 

(δεκαέξι) μήνες από την έναρξη της Φάσης Γ.  

 

 Φάση Δ: Έχει διάρκεια 32 (τριάντα δύο) μήνες. Οι αρχικές παραδόσεις των 

παραδοτέων μπορούν να ξεκινήσουν έντεκα μήνες από την έναρξη της 

Φάσης, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 7.4.6 και 

7.5.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις αρχικές παραδόσεις 

όλων των παραδοτέων της Φάσης Δ σε 27 (είκοσι επτά) μήνες από την 

έναρξη της Φάσης και ο ΔΕΔΔΗΕ να ελέγξει και να παραλάβει όλα τα 

παραδοτέα, αφού ο Ανάδοχος πραγματοποιήσει τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις, σε 32 τριάντα δυο) μήνες από την έναρξη της Φάσης Δ.  

 

Οι περατώσεις των Φάσεων Γ και Δ είναι ορόσημα και ελέγχονται για την επιβολή ή 

όχι ποινικών ρητρών. Επιπλέον, για τις Φάσεις Γ και Δ καθορίζονται ενδιάμεσες 

τμηματικές προθεσμίες ως προς τις Προσωρινές Παραλαβές των παραδοτέων (βλ 

παραγράφους 7.3.8. και 7.4.12. αντίστοιχα), η μη τήρηση των οποίων ομοίως 

επιφέρει επιβολή ποινικών ρητρών. 

 

7.5.3 Οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των Φάσεων είναι οι εξής: 

 

 Οι Φάσεις Β, Γ και Δ δεν μπορούν να ξεκινήσουν αν δεν έχει ολοκληρωθεί 

η Φάση Α. 

 

 Η Φάση Γ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν έχει ολοκληρωθεί η Β. 

 Οι παραδόσεις παραδοτέων της Φάσης Δ δεν μπορούν να ξεκινήσουν αν 

δεν έχει πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο η αρχική παράδοση (αρχική 

αναγγελία ετοιμότητας) όλων των παραδοτέων της Φάσης Γ. 

 

 Η Φάση Δ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν έχει ολοκληρωθεί η Φάση Γ.  
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7.5.4. Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα της Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο 

συνημμένο Διάγραμμα 1 του Παραρτήματος Γ. 

 

Άρθρο 8ο  - Όροι παράδοσης και παραλαβής 
 

Η σύνταξη των πρακτικών χαρακτηρισμού των παραδοτέων ως κατάλληλων για 

πληρωμή  θα πραγματοποιείται σταδιακά, σε μηνιαία βάση. 

Θα ακολουθεί η σύνταξη πρακτικών Προσωρινών Παραλαβών.  

Η Οριστική Παραλαβή πραγματοποιείται αυτοδίκαια μετά την ολοκλήρωση των 

Προσωρινών Παραλαβών όλων των παραδοτέων. Η ολοκλήρωση των Προσωρινών 

Παραλαβών βεβαιώνεται από τον Υπεύθυνο Παροχής Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. 

Χρόνοι παραδόσεων συντομότεροι από αυτούς που καθορίζονται στην Σύμβαση 

μπορούν να γίνουν αποδεκτοί, μετά από συμφωνία των Συμβαλλόμενων, αλλά ο 

Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εγείρει πρόσθετες οικονομικές αξιώσεις εξ αιτίας 

των συντομότερων χρόνων παράδοσης που τυχόν θα συμφωνηθούν. 

 

Άρθρο 9ο  - Όροι πληρωμής  
 

9.1. Με την έγγραφη βεβαίωση ολοκλήρωσης της Φάσης Β, ο Ανάδοχος 

δικαιούται να εισπράξει το 10% της ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

9.2. Η πληρωμή των υπηρεσιών ψηφιοποίησης, αποτύπωσης και καταχώρησης 

του δικτύου στη βάση του Συστήματος θα γίνεται ανά μήνα, και θα είναι ίση με το 

80% της αμοιβής που προκύπτει με βάση τα χιλιόμετρα δικτύου που έχει 

καταχωρήσει ο Ανάδοχος στο Σύστημα, για τα οποία έχει συνταχθεί από τον 

ΔΕΔΔΗΕ πρακτικό το οποίο τα χαρακτηρίζει ως κατάλληλα για πληρωμή αφενός, 

και τις τιμές ανά χιλιόμετρο που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος, για κάθε μια από τις 

ακόλουθες κατηγορίες δικτύου, αφετέρου:  

 
 Εναέριο δίκτυο ΜΤ 

 Υπόγειο δίκτυο ΜΤ 

 Εναέριο (και επιτοίχιο) δίκτυο ΧΤ 

 Υπόγειο δίκτυο ΧΤ 

9.3. Για τον υπολογισμό της αμοιβής λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα: 

 

 Η αμοιβή για την αποτύπωση του επιτοίχιου δικτύου ανά km είναι ίση με 

την αντίστοιχη αμοιβή για το εναέριο δίκτυο ΧΤ (βλ και παράγραφο 5 των 

Ειδικών Όρων). 

 Στο μήκος δικτύου ΧΤ που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της 

πληρωμής δεν λαμβάνεται υπόψη το μήκος των καλωδίων παροχής. Τα 

καλώδια παροχής αποτυπώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.2. των 

Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.3. των Τεχνικών Προδιαγραφών, στις 

εργασίες αποτύπωσης – ψηφιοποίησης – καταχώρησης του εναέριου 

δικτύου ΧΤ περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες εργασίες για το δίκτυο 

Φωτισμού Οδών -Πλατειών που έχει αναπτυχθεί πάνω στις υποδομές του 

εναέριου δικτύου ΧΤ και δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις εργασίες 

αυτές. Διευκρινίζεται ότι γραμμές Χαμηλής Τάσης με Συνεστραμμένα 

Καλώδια που ηλεκτροδοτούν μόνο φωτιστικά σώματα ΦΟΠ καθώς και 

γραμμές Χαμηλής Τάσης δυο αγωγών (με αγωγούς ουδετέρου και 
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Δημοτικού Φωτισμού) αποτυπώνονται και ως γραμμές ΧΤ (400 V) και ως 

γραμμές ΦΟΠ και ο Ανάδοχος αμείβεται γι αυτές όπως για το εναέριο δίκτυο 

ΧΤ. 

 

9.4. Μετά την Οριστική Παραλαβή, γίνεται πληρωμή του Αναδόχου για το 

υπόλοιπο 20% της αμοιβής που προκύπτει με βάση τα χιλιόμετρα δικτύου που έχει 

καταχωρήσει ο Ανάδοχος στη βάση δεδομένων του Συστήματος και τις τιμές ανά 

χιλιόμετρο που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος, για κάθε μια από τις τέσσερεις 

κατηγορίες δικτύου, αφού αφαιρεθεί το ποσό που πληρώθηκε για τη Φάση Β.  

 

9.5. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή για τη ψηφιοποίηση των σχεδίων και 

χαρτών και την παράδοσή τους στον ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 

αμοιβή για την αποτύπωση των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και των Υ/Σ Διανομής και χρηστών. Οι 

αμοιβές για τις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται στις αμοιβές των παραγράφων 

9.1., 9.2. και 9.4. 

Γενικότερα, δεν προβλέπεται καμία πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου πέραν αυτής 

που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 9.1, 9.2 και 9.4. 

 
9.6 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. 

 

9.7.Ο Ανάδοχος, για την πληρωμή, υποχρεούται να υποβάλει  στη Δ/νση Υλικών 

Προμηθειών και Μεταφορών  : 

 

 Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη Σύμβαση, αμέσως μετά 

την έκδοσή τους, με συνοδευτική επιστολή, που θα κατατίθεται κατά την 

ημερομηνία που θ’ αναγράφεται σ’ αυτήν και στην οποία απαραίτητα θα 

καταγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης για καθένα υποβαλλόμενο με 

την υπόψη επιστολή τιμολόγιο. Στη συνοδευτική επιστολή θα επισυνάπτεται 

φωτοαντίγραφο των αντίστοιχων πρακτικού χαρακτηρισμού των παραδοτέων ως 

κατάλληλων για πληρωμή  ή των αντίστοιχων βεβαιώσεων περάτωσης της Φάσης 

Β ή ολοκλήρωσης των Προσωρινών Παραλαβών, κατά περίπτωση.  

Κάθε τιμολόγιο που αφορά σε παραδοτέα που χαρακτηρίστηκαν ως κατάλληλα για 

πληρωμή,  θα περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου μόνο για υπηρεσίες 

ψηφιοποίησης, αποτύπωσης και καταχώρησης δικτύου Μέσης Τάσης ή μόνο για τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες δικτύου Χαμηλής Τάσης. 

 
 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 
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αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

9.8. Προϋπόθεση της πληρωμής του Αναδόχου είναι η προσκόμιση: 

- Φορολογικής Ενημερότητας του Αναδόχου. 

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

ίδιο τον Ανάδοχο, είτε αυτός είναι ατομική επιχείρηση είτε εταιρεία, β) για τους 

διαχειριστές ή τα μέλη του Δ.Σ. κατά περίπτωση, αν ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, γ) 

για το προσωπικό του Αναδόχου. Εφόσον δεν προσκομίζεται ασφαλιστική 

ενημερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα 

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

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καθίσταται υπερήμερος, αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά 

της παραγράφου αυτής. 

 

9.9. 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.  

 

9.10.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. 

 

9.11. 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. 

 

9.12. 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. 

 

9.13. 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. 

 

9.14. 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. 

 

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

 

Άρθρο 10ο  - Ποινικές ρήτρες  

10.1. Ποινικές ρήτρες λόγω καθυστερήσεων περάτωσης Φάσης 

 

Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα Αναδόχου, δεν τηρηθούν οι συμβατικές 

προθεσμίες περάτωσης κάθε μιας από τις Φάσεις Γ και Δ (16 μήνες από την έναρξη 
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της Φάσης Γ και 21 μήνες από την ολοκλήρωση των αρχικών παραδόσεων της 

Φάσης Γ, αντίστοιχα, βλ. παραγράφους 7.3. και 7.4.), τότε ο Ανάδοχος θα 

επιβαρύνεται με την ακόλουθη ποινική ρήτρα για κάθε ημερολογιακή ημέρα 

καθυστέρησης, ανεξάρτητα από το αν ο ΔΕΔΔΗΕ υπέστη ή όχι ζημιές εξ αυτού του 

λόγου: 

 

 Μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό (0,1%) επί του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος των υπηρεσιών της Φάσης που βρίσκεται σε καθυστέρηση, 

όπως αυτό προκύπτει από την προσφορά του Αναδόχου. 

 

Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών που μπορεί να επιβληθεί στον Ανάδοχο 

σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 18.1. δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος της Φάσης Γ, για καθυστερήσεις που αφορούν 

στη Φάση Γ. Επίσης δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος της Φάσης Δ, για καθυστερήσεις που αφορούν στη Φάση Δ. 

10.2. Ποινικές ρήτρες λόγω μη τήρησης τμηματικών προθεσμιών ως 

προς την Προσωρινή Παραλαβή 

 

Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν τηρηθούν οι τμηματικές 

προθεσμίες για το ελάχιστο ποσοστό του μήκους δικτύου Μέσης Τάσης (Φάση Γ) 

αφενός και Χαμηλής Τάσης (Φάση Δ) αφετέρου οποίο θα πρέπει να έχει 

παραληφθεί προσωρινά (βλ παραγράφους 73.8. και 7.4.12. αντίστοιχα) τότε ο 

Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με την ακόλουθη ποινική ρήτρα για κάθε ημερολογιακή 

ημέρα καθυστέρησης, και για κάθε τμηματική προθεσμία, ανεξάρτητα από το αν ο 

ΔΕΔΔΗΕ υπέστη ή όχι ζημιές εξ αυτού του λόγου: 

 

 Μηδέν κόμμα μηδέν δυο τοις εκατό (0,02%) επί του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών της Φάσης για την οποία δεν 

τηρείται η τμηματική προθεσμία, όπως αυτό προκύπτει από την προσφορά 

του Αναδόχου. 

 
Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών που μπορεί να επιβληθεί στον Ανάδοχο 

σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 18.2. δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος της Φάσης Γ, για καθυστερήσεις που αφορούν 

στη Φάση Γ. Επίσης δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος της Φάσης Δ, για καθυστερήσεις που αφορούν στη Φάση Δ.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν δεν έχει παραληφθεί προσωρινά το 40% του μήκους του δικτύου 

ΧΤ κατά τη συμπλήρωση 14 μηνών από την ολοκλήρωση των Προσωρινών 

Παραλαβών της Φάσης Γ, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά η κάλυψη του 

ποσοστού αυτού πραγματοποιηθεί 20 ημέρες μετά την προθεσμία που 

προαναφέρθηκε, η ποινική ρήτρα που θα επιβληθεί θα ανέρχεται σε 20 Χ 0,02% Χ 

«συνολικό ποσό της προσφοράς του Αναδόχου για αποτύπωση, ψηφιοποίηση και 

καταχώρηση του δικτύου ΧΤ, εναέριου και υπόγειου». 

Οι ρήτρες αυτές είναι ανακλητές. Συγκεκριμένα οι ρήτρες για καθυστέρηση των 

Προσωρινών Παραλαβών για τη Φάση Γ ανακαλούνται αν τηρηθεί η προθεσμία 

ολοκλήρωσης των Προσωρινών Παραλαβών για τη Φάση Γ (17 μήνες από την 

έναρξη της Φάσης Γ). Οι ρήτρες για καθυστέρηση των Προσωρινών Παραλαβών 

για τη Φάση Δ ανακαλούνται αν τηρηθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης των 

Προσωρινών Παραλαβών για τη Φάση Δ (21 μήνες από την ολοκλήρωση των 

προσωρινών Παραλαβών της Φάσης Γ)). 
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10.3. Λοιπές ρυθμίσεις για τις ρήτρες 

 

10.3.1. Οι ποινικές ρήτρες των παραγράφων 18.1. και  18.2., του παρόντος 

Άρθρου είναι απαιτητές και πληρωτέες στον ΔΕΔΔΗΕ ξεχωριστά και αθροιστικά. Σε 

καμία όμως περίπτωση δεν θα μπορούν να υπερβούν στο σύνολό τους ποσοστό 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

 

10.3.2. Οι ποινικές ρήτρες θα καταβάλλονται άσχετα από το εάν ο ΔΕΔΔΗΕ 

υπέστη ζημιές και επί πλέον των τυχόν τέτοιων ζημιών. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα 

να αξιώσει συσσωρευτικά την καταβολή των ποινικών ρητρών που τυχόν θα 

επιβληθούν καθώς και την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημιάς. 

 

10.3.3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να παρακρατεί τα ποσά των ποινικών ρητρών 

από οποιαδήποτε πληρωτέα στον Ανάδοχο ποσά ή να τα συμψηφίζει με 

οποιαδήποτε τέτοια ποσά, ή να τα παρακρατεί από την Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης. 

 

10.3.4. Εφόσον οι συνολικές ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον 

Ανάδοχο ανέλθουν σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος και υπό την προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ εξακολουθούν να 

υφίστανται οι λόγοι επιβολής της ποινής, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προσκαλέσει τον 

Ανάδοχο, με συστημένη επιστολή να συμμορφωθεί προς τους όρους της Σύμβασης 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς την ανωτέρω αξίωση, ο ΔΕΔΔΗΕ 

δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, με εφαρμογή του Άρθρου …..των Γενικών 

Όρων περί Καταγγελίας της Σύμβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, επίσης να συνεχίσει κατά την κρίση του την εκτέλεση της 

Σύμβασης εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για την πληρωμή αποζημιώσεως από τον 

Ανάδοχο προς τον ΔΕΔΔΗΕ, για άμεσες θετικές ζημιές. 

 

10.3.5. Για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Άρθρου 18, , ως 

συνολικό συμβατικό τίμημα της Σύμβασης ή ως συνολικό συμβατικό τίμημα κάθε 

μιας από τις Φάσεις Γ και Δ θα λαμβάνεται το συνολικό συμβατικό τίμημα της 

Σύμβασης ή το συνολικό συμβατικό τίμημα κάθε μιας από τις Φάσεις Γ και Δ της 

αρχικής Σύμβασης, αντίστοιχα, προσαυξημένο με το τίμημα των Συμπληρωμάτων 

της Σύμβασης, που τυχόν θα συναφθούν εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα 

Συμπληρώματα. 

 

Άρθρο 11ο  - Δικαίωμα Προαίρεσης 
 

11.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των υπηρεσιών 

μέχρι 30% του συμβατικού τιμήματος ανά περιοχή, χωρίς να έχει ο Ανάδοχος το 

δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή άλλες παροχές. Το όριο του 

30% ισχύει τόσο για τις αυξομειώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 11.2. 

(απρόβλεπτες) όσο και για τις αυξομειώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 11.3. 

(ελεγχόμενες), αθροιστικά λαμβανόμενες. 

 

11.2. Αυξομείωση της ποσότητας μπορεί να επέλθει λόγω διαφοράς των 

ποσοτήτων (km) του προς ψηφιοποίηση– αποτύπωση - καταχώρηση δικτύου και 

προέρχονται από στατιστικά στοιχεία που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, σε σχέση με αυτές οι 

οποίες θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι αυξομειώσεις αυτές 

είναι τυχαίες (απρόβλεπτες).  

 

11.3. Αυξομείωση της ποσότητας μπορεί να επέλθει λόγω διαφοράς των 

ποσοτήτων (km) του προς ψηφιοποίηση – αποτύπωση - καταχώρηση δικτύου και 

προέρχονται από στατιστικά στοιχεία που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, σε σχέση με αυτές τις 
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οποίες θα υποδείξει η Εταιρεία  μέχρι ένα μήνα πριν την  αρχική παράδοση της 

αποτύπωσης – καταχώρησης του αντίστοιχου παραδοτέου, σύμφωνα με τα 

αναλυτικά χρονοδιαγράμματα που υπέβαλε ο Ανάδοχος. Διαφορετικοί χρόνοι 

ειδοποίησης ως προς την αυξομείωση ποσοτήτων μπορούν να εφαρμοστούν υπό 

την προϋπόθεση ότι τους αποδέχονται και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Οι 

αυξομειώσεις αυτές είναι οι ελεγχόμενες. 

 

Άρθρο 12ο  - Ευθύνες του Αναδόχου  
12.1 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.  

 

12.2 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. 

 

12.3.  Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις 

δηλώσει εντός … 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 … ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 

 

12.4.  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. 

 

12.5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, δε φέρουν καμία 

ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της 

Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που 

ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την 

εκτέλεση  της σύμβασης από τον Ανάδοχο.  

 

12.6. 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. 

 

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

μεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας 
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του. Ο εφοδιασμός των συνεργείων του Αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

12.8. Κανείς από τους όρους της παρούσας σύμβασης, όλων θεωρουμένων ως 

ουσιωδών, δεν θεμελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ 

και Αναδόχου. 

 

Άρθρο 13ο – Κοινοπραξία και σύμπραξη επιχειρήσεων 
 

13.1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων 

ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρονγια την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 

Σύμπραξη ή Κ/Ξ  με την παρούσα Σύμβαση. 

 

13.2. 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. 

 

13.3. 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 14ο  - Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής 
Νομοθεσίας- Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου – Εμπιστευτικότητα 
 

14.1 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. 

 

14.2. Ο Ανάδοχος και κάθε Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως 

τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους 

που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της 

καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 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. 
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 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. 

 

14.3.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. 

 

14.4. 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 

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. 

 

14.5 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. 

 

14.6.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. 

 

14.7. 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. 

 

14.8. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με 

τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια 
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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. 

 

14.9. 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. 

 

14.10.  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).  

 

14.11. 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.  

 

14.12.  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 
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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 

να λάβει, σε συνεργασία με αυτή , όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον κατά το 

δυνατό περιορισμό της υποχρέωσης ανακοίνωσης 

  

14.13. 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. 

 

14.14. 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.  

 

14.15. 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 
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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. 

 

14.16. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου 

και του ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 

 α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,   

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

περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες  τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, 

κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων,  

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

οποίους  τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και.   

δ) Να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που 

τις εξέδωσε, σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα 

επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 14 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία 

στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας. 

 

14.17. 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. 

 

14.18. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 

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

τυχόν ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

14.19. 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 15ο - Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 
 

15.1. 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.  

 

15.2. 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). 

 

15.3.Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Αναδόχου 

χωρίς έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

15.4.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 
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δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

15.5.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 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 
 

17.1. 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. 

 

17.2.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. 

 

17.3. 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 
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αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, 

ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 

 

Άρθρο 18ο – Ασφαλίσεις 
 

18.1 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. 

 

18.2. 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». 

 

18.3. Το αντικείμενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί 

και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, 

καθορίζονται στο Παράρτημα … της παρούσης Σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». 

 

Άρθρο 19ο - Ειδικοί όροι 
 

19.1. 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. 

 

19.2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου 

που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του 

Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 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. 
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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 

 

Άρθρο 21ο - Καταγγελία της Σύμβασης 
 

21.1. 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. 

 

21.2.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. 

 

21.3. 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. 

 

21.4. 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. 
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21.5.Με την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται 

εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να 

συνεχίσει ο ίδιος την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε να τις αναθέσει σε άλλο 

Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον 

το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα 

του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκομιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον 

τόπο της Παροχής Υπηρεσιών. 

 

21.6. 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.  

 

21.7. 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. 

 

21.8.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. 

 

21.9 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 σύμμβασης 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. 

 

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

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά 

τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά. Η καταγγελία 

κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο και φέρει τα αποτελέσματά της μετά την 

πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της καταγγελίας. 
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Άρθρο 22ο - Απαιτήσεις  
 
22.1. 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. 

 

22.2. 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. 

 

22.3. 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 των Αθηνών. 

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 


