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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την2..............του έτους............... μεταξύ των 

συμβαλλομένων: 

 

 

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), που εδρεύει 

στην Αθήνα, με ΑΦΜ 094532827, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, όπως 

εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον/τους κ. 
3..................................., ενεργούντα/ες στο παρόν δυνάμει και κατ΄ 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν4.........απόφασης του ………………………. 5, 

καλούμενου εφεξής Εταιρεία ή ΔΕΔΔΗΕ και 

 

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων 6..................................... που έχει 

έδρα 7........................., με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, 

σε αυτήν την περίπτωση από τον 8................................, εφεξής 

αποκαλούμενος Ανάδοχος, 

 

                                             
1 Αριθμός Διαγωνισμού, εφόσον υπάρχει. 
2 Ολογράφως η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
3 Ονοματεπώνυμο και θέση στον ΔΕΔΔΗΕ του υπογράφοντος την σύμβαση. 
4 Η εγκριτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας που εξουσιοδοτεί το 

πρόσωπο που θα υπογράψει τη σύμβαση. 
5 Αναγράφεται το εξουσιοδοτούν όργανο. 
6 Επωνυμία Επιχείρησης που αναλαμβάνει το έργο ή σε περίπτωση που το έργο 

αναλαμβάνει Ένωση Επιχειρήσεων (Σύμπραξη/Κοινοπραξία) θα αναγράφεται ή 
«Κοινοπραξία των Επιχειρήσεων» σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή 
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας, που υποβάλλεται ενόψει της 
υπογραφής της σύμβασης. 

7 Αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου, και σε περίπτωση Ένωσης  
Επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή 
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, που υποβάλλεται 
ενόψει της υπογραφής της σύμβασης. 

8 Στις Ενώσεις Επιχειρήσεων θα αναγράφεται ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το σχετικό 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που 
υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να 
υπογράψει τη σύμβαση. 

 



 
 

 
 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 

επιφύλαξη τα ακόλουθα: 

 

 

Άρθρο 1 

 
Τεύχη της Σύμβασης 

 

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

τα συμβαλλόμενα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:9 

 

Α. Εμπορικό Μέρος 

 Συμφωνητικό Σύμβασης 

 Η Διακήρυξη 

 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 Ειδικοί Όροι Σύμβασης  

 Γενικοί Όροι Σύμβασης 

 Τεύχος «Ασφαλίσεις» 

 Τεύχος «Υποδείγματα» (εφόσον απαιτείται) 

  Επιστολές και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που 

θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία επί όλων των 

ανωτέρω. 

 

Β. Τεχνικό Μέρος 

Τεχνικές και Λειτουργικές Απαιτήσεις. 

Στο Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND 

FUNCTIONAL REQUIREMENTS) αναλύονται οι Τεχνικές και Λειτουργικές 

Απαιτήσεις του Έργου Υλοποίησης Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας 

(ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου. Το Τεύχος  

αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα: 

 Part A: General (Γενικά) 

 Part B: Energy Management System(Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας) 

 Part C: Market Management System(Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς) 

 Part D: Corporate Systems(Εταιρικά Συστήματα) 

 Part E: Deliverables (Παραδοτέα) 

 Part F: Project Execution (Εκτέλεση Έργου) 

 Part G: Testing, Availability, and Performance (Δοκιμές, Διαθεσιμότητα και 

Επιδόσεις) 

 Part H: Maintenance Requirements (Απαιτήσεις Συντήρησης) 

 

Γ. Τεχνική Προσφορά Αναδόχου 

Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου όπως αυτή υποβλήθηκε στο Φάκελο Β 

της Προσφοράς. 

                                             
9 Τίθενται κατά σειρά ισχύος (η σειρά αυτή μπορεί να τροποποιείται από τις Υπηρεσίες) 

όσα από τα διάφορα Τεύχη, έγγραφα και στοιχεία δόθηκαν με τη Διακήρυξη και όσα 
στοιχεία (Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις, Οργανόγραμμα Εργοταξιακού Προσωπικού, 
Πίνακας μηχανημάτων και εφοδίων κλπ.) θα υποβάλλει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και θα αποτελέσουν Συμβατικά Τεύχη. 



 
 

 
 

 

 

2. H σειρά, με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη ανά μέρος του Έργου 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. 

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των Τευχών του Εμπορικού Μέρους και του              

Τεύχους Τεχνικού Μέρους υπερισχύουν οι προβλέψεις του Τεχνικού Μέρους.  

 

3. 10Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ., που 

περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία 

αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία, αλλά θα 

έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την 

Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

 

4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή 

αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπ’ όψη Έργο 

και ότι όλα τα έγγραφα, που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την 

υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε 

φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δε 

συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι 

στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων 

της Σύμβασης αυτής. 

 

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση 

του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις 

διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται 

ειδικά στη Σύμβαση. 

 

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις 

και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα 

γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). 

 

 

Άρθρο 2 

 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

1. Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή 

εκτέλεση του Έργου 11.....................,  όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται 

πιο κάτω, στο Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL 

AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS), και όπως αυτό θα εξειδικευτεί, κατά την 

                                             
10 Η παράγραφος 3 αναγράφεται εφόσον στα Συμβατικά Τεύχη περιληφθούν στοιχεία του 

Αναδόχου, όπως αναφέρεται στην υποσημείωση 9. 

 
11 Αναγράφεται ο τίτλος του Έργου. 



 
 

 
 

φάση του Λεπτομερούς Σχεδιασμού του Έργου, έτσι ώστε το Έργο να είναι 

κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία, που προορίζεται και σε πλήρη 

συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 

 

2. Στην έννοια του υπ’ όψη Έργου θεωρείται: Η υλοποίηση Κέντρου Ελέγχου 

Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο σύστημα της Ρόδου που 

περιλαμβάνει: 

Α)Εξοπλισμό και Λογισμικό συστημάτων ΚΕΕ  

Β)Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, μετάπτωσης και θέσης σε 

παραγωγική λειτουργία, δοκιμών, υποστήριξης στη διαδικασία πιστοποίησης 

των Συστημάτων ΚΕΕ του Διαχειριστή ΜΔΝ και εγγύησης ενός (1) έτους 

Γ)Υπηρεσίες εκπαίδευσης  

Δ)Υπηρεσίες Συντήρησης τριών (3) ετών   

όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 12 

 

 

3. Ειδικότερα το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για την 

                                             
12 Σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμος και είναι δυνατός ο επιμέρους χωρισμός του 

Έργου σε αυτόνομες μονάδες ή/και κύρια Τμήματα και επιπλέον συντρέχουν λόγοι 
όπως οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενοι : 
(α) Τμηματικές Προθεσμίες πέρατος. 
(β) Παρατάσεις εγγυήσεων λόγω ελαττωμάτων. 
(γ) Υπολογισμός Ποινικών Ρητρών για μη επίτευξη εγγυημένων μεγεθών. 
(δ) Υπολογισμός Ποινικών Ρητρών για διακοπές λειτουργίας ή λειτουργίας με 

προσωρινά μειωμένη απόδοση, 
τίθεται μια παράγραφος που περιγράφει τα Τμήματα του Έργου όπως π.χ. ενδεικτικά τα 
ακόλουθα: 

«Το Έργο αποτελείται από τα πιο κάτω κύρια τμήματα 

- Η οριοθέτηση των κυρίων Τμημάτων γίνεται μέσω του Πίνακα Υλικών και Τιμών.» 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
2.1. Σχεδιασμός του Έργου, εκπόνηση όλων των απαραίτητων Η/Μ μελετών. 
2.2. Προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού για τα εξής: 

 Δύο (2) Ζυγοί 150 kV με μόνωση αερίου SF6. 
 Δύο (2) Πύλες GIS 150 kV σύνδεσης καλωδιακής γραμμής, με μόνωση αερίου 

SF6. κλπ 
2.3 Επίσης περιλαμβάνονται : 
 Η απαραίτητη ποσότητα αερίου SF6 για πλήρωση των διαμερισμάτων αερίου. 
 Ο απαραίτητος εξοπλισμός ανύψωσης και μεταφοράς εξοπλισμού. 
 Η αντικεραυνική προστασία, η συνεργασία των μονώσεων, ο φωτισμός, 

κλιματισμός, του Κ/Δ κλπ. 
 Η γείωση κτιρίου και οικοπέδου του Κ/Δ. 
 Τα απαραίτητα ανταλλακτικά κλπ 

2.4. Σχετικά με τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Ε.Π.Μ). τα κύρια μέρη του έργου είναι 
τα ακόλουθα: 

Για το Κέντρο Διανομής : 
 Η πλήρης μελέτη των Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Κ/Δ. 
 Οι απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες από τις Αρχές. 
 Οι χωματουργικές εργασίες και η διαμόρφωση του χώρου 

 Διαμόρφωση του χώρου του Κ/Δ. κλπ 



 
 

 
 

κατασκευή και θέση σε παραγωγική λειτουργία, την υποστήριξη στη διαδικασία 

πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα εντός της περιόδου καλής λειτουργίας του 
Έργου και την επί τριετία συντήρηση μετά την Οριστική παραλαβή του «Έργου 

Υλοποίησης Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και 

Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου», εφεξής καλούμενο ως το «Έργο». Το 

Έργο θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των μη διασυνδεδεμένων Ηλεκτρικών 

Συστημάτων της Ρόδου, που επιβάλλονται από τον Κώδικα Διαχείρισης 

Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), καθώς επίσης 

και τις ανάγκες λειτουργίας του Κεντρικού ΚΕΕ στην Αθήνα, αρχικά σε ό,τι 

αφορά τις απαιτήσεις για το σύστημα της Ρόδου, με δυνατότητα επέκτασης σε 

όλα τα ΜΔΝ. 

4. Το Έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους Συστήματα τα οποία θα 

επικοινωνούν μεταξύ τους και θα λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο: 

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management System). 

Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς (Market Management System). 

Εταιρικά Συστήματα (Data Warehouse / Management Information System και 

Ηelpdesk). 

Το Έργο θα ενταχθεί πλήρως στο υφιστάμενο εταιρικό Πληροφοριακό 

Σύστημα του Διαχειριστή ΜΔΝ, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα 

μεταξύ τους. 

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση και τη συντήρηση του Έργου και 

αναλυτικότερα: 

α. Τη μελέτη Λεπτομερούς Σχεδιασμού του Έργου. 

β. Την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού για τη 

λειτουργία του Έργου. 

γ. Την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση, δοκιμή, υποστήριξη για την πιστοποίηση των συστημάτων 

από ανεξάρτητο φορέα και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Έργου, 

πλήρως ενταγμένου στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή 

ΜΔΝ. 

δ. Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό του Διαχειριστή 

ΜΔΝ. 

ε. Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του Έργου, για περίοδο ενός 
(1) έτους από  την Αρχική παραλαβή του Έργου και την επιτυχή ολοκλήρωση 
της Φάσης Δ’ (Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας). Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης, ο ανάδοχος θα παρέχει ταυτόχρονα και υπηρεσίες 
συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών του Έργου. 

στ. Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και 

αποκατάστασης βλαβών του Έργου για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της 

περιόδου εγγύησης και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

του Έργου. 

6. Το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, θα 

εκτελεστεί σύμφωνα με το Τεύχος Λεπτομερούς Σχεδιασμού, το οποίο θα 

καταρτίσει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Επιχείρηση, στο οποίο θα 

εξειδικευτεί η τεχνική προσφορά του Αναδόχου, ώστε να πληρούνται οι 

λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις της Επιχείρησης που αναφέρονται στο 

Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND 

FUNCTIONAL REQUIREMENTS). Σε περίπτωση που κατά την κατάρτιση του 

Τεύχους Λεπτομερούς Σχεδιασμού από τον Ανάδοχο ή την έγκρισή του από την 



 
 

 
 

Επιχείρηση, διαπιστωθεί, ότι για την ικανοποίηση των λειτουργικών και τεχνικών 

απαιτήσεων της Επιχείρησης, με βάση την πρόταση του Αναδόχου, απαιτείται 

διαφορετικό(ς) ή πρόσθετο(ς) ή καλύτερο(ς) εξοπλισμός/λογισμικό από τα 

προσφερθέντα από τον Ανάδοχο (υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιεί κατ’ 

ελάχιστο τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών και 

Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS)), 

τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τον εξοπλισμό/το λογισμικό 

αυτό, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση ή δαπάνη για την Επιχείρηση. 

7. Δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου τα παρακάτω: 

α. Οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ του Κεντρικού ΚΕΕ και του 

Τοπικού ΚΕΕ στη Ρόδο, καθώς και των τοπικών συστημάτων επικοινωνίας 

(Data Concentrators - Time Frequency Devices) στο Τοπικό ΚΕΕ Ρόδου με 

τους Υποσταθμούς και τους Σταθμούς Παραγωγής. Οι υπόψη 

τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις θα υλοποιηθούν με ευθύνη του Διαχειριστή 

ΜΔΝ. 

β. Οι συρματώσεις από τα σημεία του πεδίου έως και την ενδιάμεση 

καμπίνα. 

γ. Υποδομές Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων στα πλαίσια 

συστήματος τηλεμέτρησης Μονάδων Παραγωγής και Καταναλωτών. 

δ. Οι διαδικασίες τιμολόγησης και εκκαθάρισης της αγοράς των ΜΔΝ. 

Παραταύτα στο Έργο εντάσσεται η παροχή των αναγκαίων στοιχείων που 

προκύπτουν από τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης αγοράς και 

συστημάτων διαχείρισης ενέργειας προς το σύστημα τιμολόγησης και 

εκκαθάρισης της Αγοράς των ΜΔΝ. 

8. Το Έργο θα είναι γεωγραφικά κατανεμημένο στην Αθήνα και στη Ρόδο και θα 

εγκατασταθεί σε κατάλληλους χώρους, που θα διαθέσει ο Διαχειριστής ΜΔΝ, 

στις ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις του: 

Το Κεντρικό Σύστημα, στην Αθήνα επί της οδού ………………. 

Το Τοπικό Σύστημα της Ρόδου στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, εφεξής ΚΕΕ 

Ρόδου, στη Ρόδο, επί της οδού Λίνδου 100, Ροδίνι (Τ.Κ. 85100). 

Ο τερματικός εξοπλισμός ελέγχου των Υποσταθμών, όπως παρακάτω: 

- Ρόδος, Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Αφάντου, Δ.Δ. Αφάντου, 

Πάροδος Επαρχιακής Οδού Ρόδου - Λίνδου, Θέση "Αφουρι" (Τ.Κ. 

85103). 

- Ρόδος, Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, Δ.Δ. Ιαλυσού, Προς 

Ραντάρ ΟΤΕ, Θέση "Κανδύλι" (Τ.Κ. 85101). 

- Ρόδος, Δήμος Ρόδου Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, Δ.Δ. Νότιας 

Ρόδου - Γενναδίου, Γενάδι (Τ.Κ. 85109). 

- Ρόδος, Δήμος Ρόδου Δημοτική Ενότητα Ρόδου, Δ.Δ. Ρόδου, επί της 

οδού Λίνδου 100 Ροδίνι (Τ.Κ. 85100). 

- Ρόδος, Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα  Σορωνής, Δ.Δ. Σορωνής. 

- Ρόδος, Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, Δ.Δ Κατταβιάς –

Κατταβιά, (Τ.Κ. 85109). ΑΗΣ Καταβιάς 

- Ρόδος, Δήμος Ρόδου Δημοτική Ενότητα Ρόδου, Δ.Δ. Ρόδου, Αυστραλίας 

108, (Τ.Κ. 85100) 

Τα επιμέρους συστήματα του Έργου θα εγκατασταθούν ως εξής: 

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας: Στο ΚΕΕ Ρόδου. Στο Κεντρικό ΚΕΕ (Αθήνα) 

θα παρέχεται απομακρυσμένη πρόσβαση για λόγους εποπτείας. 



 
 

 
 

Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς: Στο Κεντρικό ΚΕΕ (Αθήνα) και στο ΚΕΕ Ρόδου. 

Στο Κεντρικό ΚΕΕ θα παρέχεται επίσης απομακρυσμένη πρόσβαση για λόγους 

εποπτείας. 

Εταιρικά Συστήματα (Data Warehouse / Management Information System και 

Helpdesk): Στο Κεντρικό ΚΕΕ στην Αθήνα. 

9. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, και για 

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή 

εγγύησης καλής λειτουργίας για το Έργο. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη 

συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών στο Έργο, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών 

και Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS 

– PART H Maintenance Requirements). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο 

Ανάδοχος θα παρέχει επίσης τρίμηνη τεχνική υποστήριξη στις εγκαταστάσεις του 

Διαχεριστή ΜΔΝ, καθώς και υποστήριξη στη διαδικασία πιστοποίησης των 

συστημάτων από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος 

Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL 

REQUIREMENTS – PART F Project Execution). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της 

Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, θα λάβει χώρα η Οριστική Παραλαβή 

του Έργου. 

10. Με την Οριστική Παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει στη συνέχεια 

τη συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και τεχνική υποστήριξη του Έργου για 

χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών, αρχής γενομένης από την Οριστική 

Παραλαβή, με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Συντήρησης του Έργου 

(Παράρτημα Β της παρούσας), η οποία αποτελεί εναίο και αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας, και το συμβατικό τίμημα της οποίας θα ανέρχεται σε 

………………………………..............……………..ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

11. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση 

του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις 

διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται 

ειδικά στη Σύμβαση. 

 

 

Άρθρο 3 

 
Συμβατικό Τίμημα 

 

1. Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του 

παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ..................... .......ΕΥΡΩ (…….. €) 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ [….]. 

 

Επιπλέον, η συνολική αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης, όπως αυτά 

αναλύονται στο άρθρο 4 του παρόντος ανέρχεται σε ύψος ….. ΕΥΡΩ (……€) 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ [..]. 

 

2. Για τους σκοπούς της Σύμβασης το παραπάνω Συμβατικό Τίμημα αναλύεται ως 

εξής: 
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Α. Ανάπτυξη Υποδομών ΚΕΕ σε Αθήνα και Ρόδο 

α. Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας................................................... 

(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

β. Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς....................................................... 

(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

γ. Εταιρικά Συστήματα: 

γ1. Data Warehouse / Management Informatiom System ...... 

...................................................... (......................................) ΕΥΡΩ πλέον 

ΦΠΑ. και  

γ2. Ηelpdesk. ........................................................................... 

(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

δ. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ................................................................ 

(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

 

Β. Συντήρηση Υποδομών 

Το Συμβατικό Τίμημα για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση 
βλαβών του Έργου, οι οποίες θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της αναφερόμενης στο 
Άρθρο 2 παράγραφος 9 της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο 
Υπόδειγμα, θα ανέρχεται σε ……………………………………….........……..ΕΥΡΩ 
πλέον ΦΠΑ, το οποίο επιμερίζεται ισόποσα σε τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις (διάρκεια 
της Σύμβασης Συντήρησης). Η μηνιαία δόση που προκύπτει με βάση τα παραπάνω 
αποτελεί το ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίζονται οι επιβαλλόμενες 
ποινικές ρήτρες για καθυστέρηση στην αποκατάσταση βλαβών και μειωμένη 
διαθεσιμότητα κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας αναλύεται ως εξής: 

α. Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας..................................................... 
(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

β. Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς....................................................... 
(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

γ. Εταιρικά Συστήματα: 
γ1. Data Warehouse / Management Informatiom System ..... 

.................................................. (......................................) ΕΥΡΩ 
πλέον ΦΠΑ. και 

γ2. Ηelpdesk .......................................................................... 
(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

.. 

 

3. Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.  

 

                                             
13 Γίνεται ανάλυση του Συμβατικού Τιμήματος κατά κύριο Τμήμα του Έργου (όπως αυτό 

αναφέρεται στο Άρθρο 2 του παρόντος) και κατά είδος εργασίας π.χ. Εξοπλισμός, 
Εγκατάσταση, Δοκιμές, Έργα Πολιτικού Μηχανικού κλπ. Στο Συμβατικό Τίμημα είναι 
δυνατό να περιλαμβάνεται, εφόσον υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη και στον 
Προϋπολογισμό του Έργου, κονδύλι απροβλέπτων δαπανών το οποίο μπορεί να 
ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% επί του τμήματος αυτού που αντιστοιχεί στο 
αντικείμενο του Έργου (το εν λόγω κονδύλι διατίθεται για την κάλυψη αναγκών του 
Έργου σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 του Άρθρου 43 των Γενικών Όρων της 
Σύμβασης). 



 
 

 
 

4.  Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια του συμβατικού 

τιμήματος και δηλώνει ότι καθόρισε αυτό μετά από ακριβή προϋπολογισμό που 

έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα 

μπορούσε να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, παραιτείται δε 

ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή 

αναπροσαρμογή αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων 

και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 288 και 388 του Αστικού 

Κώδικα, αναλαμβάνοντας το συγκεκριμένο κίνδυνο. 

 

5. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 42 και 49 των Γενικών Όρων. 

 

 

Άρθρο 4 

 
Δικαιώματα Προαίρεσης 

  

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα περί αυξομείωσης του αντικειμένου 

της παρούσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 των Γενικών Όρων. 

 
14 Περιγραφή: ……………………………………… 

Αξία: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Άρθρο 5 

 
Τρόπος Πληρωμής 

 

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 1615 

«Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον 

Ανάδοχο θα γίνονται  ως εξής : 

 

 

 

 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης η Εταιρεία προκαταβάλει στον Ανάδοχο, 

ύστερα από σχετική έγγραφη αίτησή του, ποσό 5% του Συμβατικού Τιμήματος, 

μη συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

συντήρησης, για έξοδα κίνησης του έργου.16 

                                             
14 Αναγράφονται τα τυχόν προβλεπόμενα δικαιώματα προαίρεσης κατά το άρθρο 43 των 

Γ.Ο. Επιπλέον, για τυχόν άλλα προβλεπόμενα δικαιώματα προαίρεσης, γίνεται 
καταγραφή του είδους και της έκτασης των εργασιών ή ειδών που καλύπτουν και 
αναφορά στον προβλεπόμενο χρόνο άσκησής τους. Οπωσδήποτε καταχωρείται η αξία 
κάθε προβλεπόμενου δικαιώματος. 

15 Αναφέρεται ο αριθμός του Άρθρου «Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών 
Όρων. 

16 Τίθενται οι λόγοι για τους οποίους δίνεται η προκαταβολή, όπως π.χ. για δαπάνες 
πρώτων εγκαταστάσεων ή έξοδα κίνησης του Έργου ή αγορά υλικών κλπ. Εάν δεν 
δίδεται προκαταβολή η παράγραφος παραλείπεται  



 
 

 
 

 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με το επιτόκιο EURIBOR έξι μηνών, 

που θα ισχύει δύο εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου έξι (6) ποσοστιαίων 

μονάδων. 

Για τη λήψη της υπόψη προκαταβολής δεν απαιτείται υποβολή από τον 

Ανάδοχο Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. 

 

2. Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος, και των αντίστοιχων 

αναθεωρήσεων, θα γίνονται μετά από παραλαβή των παραδοτέων από 

κατάλληλη προς τούτο επιτροπή παραλαβής του έργου.17   

 

 

3. Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί τμηματικά, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

o 15% επί του Συμβατικού Τιμήματος, αφαιρούμενου του συμβατικού 

τιμήματος που αντιστοιχεί στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

Επιχείρησης και στη συντήρηση, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την 

έγκριση και αποδοχή από την Επιχείρηση του Τεύχους Λεπτομερούς 

Σχεδιασμού και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Παραλαβής της Φάσης Α (Λεπτομερής Σχεδιασμός) του Έργου από την 

Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής των Φάσεων του Έργου του Διαχειριστή 

ΜΔΝ. 

o 20% επί του Συμβατικού Τιμήματος αφαιρούμενου του συμβατικού 

τιμήματος που αντιστοιχεί στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

Επιχείρησης και στη συντήρηση, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής στο εργοστάσιο (Factory 

Acceptance Tests – FAT) και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής Παραλαβής της Φάσης Β (Υλοποίηση Συστημάτων και Δοκιμές 

Αποδοχής στο Εργοστάσιο) του Έργου από την Επιτροπή Προσωρινής 

Παραλαβής των Φάσεων του Έργου του Διαχειριστή ΜΔΝ. 

o 30% επί του Συμβατικού Τιμήματος, αφαιρούμενου του συμβατικού 

τιμήματος που αντιστοιχεί στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

Επιχείρησης και στη συντήρηση, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, μετά την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού στις αντίστοιχες κτιριακές 

εγκαταστάσεις της Επιχείρησης και την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών 

αποδοχής στο πεδίο (Site Acceptance Tests - SAT), και την υπογραφή του 

σχετικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της Φάσης Γ 

(Εγκατάσταση Συστημάτων και Δοκιμές Αποδοχής στο Πεδίο) του Έργου 

από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής των Φάσεων του Έργου του 

Διαχειριστή ΜΔΝ. 

o 10% επί του Συμβατικού Τιμήματος, αφαιρούμενου του συμβατικού 

τιμήματος που αντιστοιχεί στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

Επιχείρησης και στη συντήρηση, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας και την 

υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της Φάσης 

                                                                                                                                        
 
17 Τίθεται η φράση «μηνιαίες πιστοποιήσεις» ή «πιστοποιήσεις» (ανάλογα με τη φύση του 

έργου). 



 
 

 
 

Δ (Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας) του Έργου από την Επιτροπή 

Προσωρινής Παραλαβής των Φάσεων του Έργου του Διαχειριστή ΜΔΝ. 

o 10% επί του Συμβατικού Τιμήματος, αφαιρούμενου του συμβατικού 

τιμήματος που αντιστοιχεί στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

Επιχείρησης και στη συντήρηση, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της Περίοδου Τεχνικής Υποστήριξης με καθημερινή 

παρουσία προσωπικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή 

ΜΔΝ, και την υπογραφή του Σχετικού Πρωτοκόλλου Αρχικής Παραλαβής 

του έργου (Υπο-Φάση Ε.2 της Φάσης Ε - Περίοδος Εγγύησης του έργου) 

από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου του Διαχειριστή 

ΜΔΝ. 

o 10% επί του Συμβατικού Τιμήματος, αφαιρούμενου του συμβατικού 

τιμήματος που αντιστοιχεί στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

Επιχείρησης και στη συντήρηση, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης Ε (Περίοδος Εγγύησης) και την υπογραφή 

του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου από την 

Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του Έργου του Διαχειριστή ΜΔΝ. 

o Η καταβολή του τιμήματος που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες εκπαίδευσης του 

προσωπικού της Επιχείρησης γίνεται αυτοτελώς, μετά την ολοκλήρωσή της 

εκπαίδευσης, η οποία απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί με το τέλος της 

Φάσης Δ, και την πιστοποίησή της από την αρμόδια για την 

παρακολούθηση του Έργου υπηρεσία της Επιχείρησης. 

o Η καταβολή του τιμήματος που αντιστοιχεί στη συντήρηση του Έργου θα 

καταβληθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β (Σύμβαση 

Συντήρησης) της παρούσας Σύμβασης, της οποίας αποτελεί ενιαίο και 

αναπόσπαστο μέρος. 

 

4. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών προς τον Ανάδοχο δεν διενεργούνται 

κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παραγρ. 4 του Άρθρου 27 των Γενικών Όρων.  

 

 

Άρθρο 6 

 
18  Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

 

1. Διάρκεια της Σύμβασης 

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, αρχής γενομένης από τη θέση της σε 

ισχύ, ορίζεται σε εξήντα έξι (66) μήνες, οι οποίοι έχουν όπως παρακάτω: 

 Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου μέχρι την ολοκλήρωση της Περιόδου 

Δοκιμαστικής Λειτουργίας: Δεκαοκτώ (18) μήνες. 

                                             
18 Η διατύπωση του παρόντος Άρθρου διαφοροποιείται αναλόγως όταν δεν υπάρχουν 

Τμηματικές Προθεσμίες και όταν δεν απαιτείται με την υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος να υποβληθούν και άλλα στοιχεία.  



 
 

 
 

 Διάρκεια Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: Δώδεκα (12) μήνες μετά την 

ολοκλήρωση της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας. 

 Διάρκεια Περιόδου Συντήρησης: Τριάντα έξι (36) μήνες μετά την 

ολοκλήρωση της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 

2. Προθεσμίες Πέρατος του Έργου 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την 

υλοποίηση του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής 

λειτουργίας μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπεράσει τους δεκαοκτώ 

(18) μήνες από την θέση της παρούσας σε ισχύ. Μέσα σε αυτή την 

προθεσμία θα εκτελεσθούν οι παρακάτω Φάσεις του Έργου: 

 Φάση Α: Λεπτομερής Σχεδιασμός, εντός 4 μηνών από τη θέση σε ισχύ 

της Σύμβασης 

 Φάση Β: Υλοποίηση Συστημάτων και Δοκιμές Αποδοχής στο 

Εργοστάσιο, εντός 7 μηνών από την ολοκλήρωση της Φάσης Α 

 Φάση Γ: Εγκατάσταση Συστημάτων και Δοκιμές Αποδοχής στο Πεδίο, 

εντός 4 μηνών από την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης Β 

 Φάση Δ: Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας, εντός 3 μηνών από την 

επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης Γ 

Τυχόν εκτέλεση των ανωτέρω σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 

προαναφερθέντος είναι επιτρεπτή με την εξαίρεση της Φάσης της Περιόδου 

Δοκιμαστικής Λειτουργίας, η διάρκεια της οποίας (τρεις μήνες) δεν 

επιτρέπεται να μειωθεί. 

 

 Φάση Ε: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης Δ, ο Ανάδοχος θα 

παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας του Έργου, για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους. Εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη της περιόδου 

εγγύησης, ξεκινά η διενέργεια πιστοποίησης των Συστημάτων και του 

Έργου από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Η Περίοδος της Εγγύησης 

(Φάση Ε) περιλαμβάνει επίσης τρίμηνη τεχνική υποστήριξη με 

καθημερινή παρουσία στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ καθώς 

και υποστήριξη στη διαδικασία πιστοποίησης των συστημάτων από 

ανεξάρτητο φορέα η οποία και θα πρέπει να ολοκληρωθεί 4 μήνες πριν 

από την οριστική παραλαβή του έργου τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη 

της περιόδου εγγύησης και με την ολοκλήρωση της Υπο-Φάσης Ε.2  

διενεργείται Αρχική Παραλαβή του Έργου. Με τη λήξη της Περιόδου 

Εγγύησης λαμβάνει χώρα η Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

 

Η περίοδος συντήρησης για το Έργο έχει διάρκεια τριών (3) ετών, αρχής 

γενομένης από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 



 
 

 
 

3. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

Ο Ανάδοχος, το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία θέσης 

σε ισχύ της Σύμβασης, θα υποβάλλει το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα 

επιμέρους στάδια υλοποίησης του, προς έγκριση από την Επιχείρηση. 

Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα 

Εκτέλεσης του Έργου. Οι λεπτομέρειες και οι όροι για τη διαδικασία 

υποβολής και έγκρισης του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου περιγράφονται 

στο Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND 

FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART F Project Execution) και στο Άρθρο 28 

των Γενικών Όρων. Το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται κατωτέρω για την 

εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών: 

 Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, εγκατάστασης και ετοιμότητας 

για θέση σε Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

και θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. 

 Η διάρκεια της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας για το Έργο δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, ούτε να υπολείπεται αυτών. 

Η διάρκεια της φάσης αυτής μπορεί να επεκταθεί χρονικά μόνο στις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών 

Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART G 
Testing, Availability and Performance). Σε περίπτωση που η 

επέκταση της περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας οδηγεί σε υπέρβαση 

της συνολικής προθεσμίας πέρατος του Έργου, όπως αυτή περιγράφεται 

κατωτέρω, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες στο 

άρθρο 7 της παρούσας για καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου. 

 Η εκπαίδευση του προσωπικού της Επιχείρησης απαιτείται να έχει 

ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής και θέσης της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ και 

θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ, που 

αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων 

(TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART E 
Deliverables) και σύμφωνα με το Άρθρο 7 των Ειδικών Όρων. Το 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης θα υποβληθεί στον Διαχειριστή ΜΔΝ το 

αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε 

ισχύ της σύμβασης προς έγκριση. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης θα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Έργου. 

 

 



 
 

 
 

Άρθρο 7 

 

Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 53 των Γενικών Όρων, oι Ποινικές 

Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες 

παραγράφους. 

 

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου 

 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, για την 

υλοποίηση του Έργου περιλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής 

λειτουργίας τους, εξ’ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση για κάθε ολόκληρη εβδομάδα υπέρβασης της συνολικής 

προθεσμίας πέρατος να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,5% επί του Συμβατικού 

Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων 

εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί 

να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα 

τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της 

Σύμβασης. 

 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή 

τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 

 Εφόσον εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη 

Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής 

Ρήτρας, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της 

Εταιρείας. 

3. Ποινικές Ρήτρες για την Περίοδο Εγγύησης και την Περίοδο 

Συντήρησης 

Οι ποινικές ρήτρες κατά την Περίοδο Εγγύησης επιβάλλονται με βάση το μηναίο 

τίμημα για τη Συντήρηση του Έργου. 

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην αποκατάσταση βλαβών 

σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών 

Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART H 
Maintenance Requirements) που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο 

Ανάδοχος θα υπόκειται ανά ώρα καθυστέρησης σε Ποινική Ρήτρα, που θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) της μηνιαίας αξίας του τιμήματος 

για τη Συντήρηση για το αντίστοιχο επιμέρους σύστημα του Έργου. Η ποινική 

αυτή ρήτρα θα υπολογίζεται για κάθε μήνα ξεχωριστά. 

Το συνολικό ποσό των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις, που θα 

επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος, δεν μπορεί να υπερβεί το μηνιαίο τίμημα για τη 

Συντήρηση τμήματος του Έργου. 

 Στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα του συστήματος είναι μικρότερη από 

την απαιτούμενη, σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών και 

Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – 

PART H Maintenance Requirements), ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε ποινική 

ρήτρα ως εξής: 



 
 

 
 

α. Για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας: 

Για κάθε δεκάκις χιλιοστό (0,0001) κάτω από την απαιτούμενη συνολικά 

διαθεσιμότητα για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και για κάθε Κέντρο Ελέγχου 

Ενέργειας ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα που αντιστοιχεί στο πέντε 

επί τοις χιλίοις (5‰) του ετήσιου συμβατικού τιμήματος (το οποίο ισούται με το 

δωδεκαπλάσιο του μηνιαίου τιμήματος) για τη Συντήρηση του Συστήματος 

Διαχείρισης Ενέργειας. 

β. Για το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς: 

Για κάθε χιλιοστό (0,001) κάτω από την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για 

κάθε Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα που 

αντιστοιχεί στο δύο επί τοις εκατό (2%) του ετήσιου συμβατικού τιμήματος (το 

οποίο ισούται με το δωδεκαπλάσιο του μηνιαίου τιμήματος) για τη Συντήρηση του 

αντίστοιχου συστήματος. 

γ. Για τα Εταιρικά Συστήματα (Data Warehouse / Management 

Information System και Helpdesk): 

Για κάθε χιλιοστό (0,001) κάτω από την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για 

κάθε σύστημα, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα που αντιστοιχεί στο 

τρία επί τοις χιλίοις (3‰) του ετήσιου συμβατικού τιμήματος (το οποίο ισούται με 

το δωδεκαπλάσιο του μηνιαίου τιμήματος) για τη Συντήρηση του αντίστοιχου 

συστήματος. 

Το συνολικό ποσό των παραπάνω Ποινικών Ρητρών ανά έτος για μειωμένη 

διαθεσιμότητα που θα επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υπερβεί, κατ’ έτος, 

το εννέα τοις εκατό (9%) του ετήσιου συμβατικού τιμήματος (το οποίο ισούται με 

το δωδεκαπλάσιο του μηνιαίου τιμήματος) για τη Συντήρηση του Έργου. 

 Στην περίπτωση που η συχνότητα εμφάνισης βλαβών που οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, ανεξάρτητα από το χρόνο αποκατάστασής τους, 

υπερβαίνει τα ειδικώς αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών 

Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS – PART H 
Maintenance Requirements), ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα ως 

εξής: 

α. Για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας: 

Για κάθε βλάβη πάνω από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό βλαβών κατ' 

έτος για κάθε Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική 

Ρήτρα που αντιστοιχεί στο τρία επί τοις χιλίοις (3‰) του ετήσιου συμβατικού 

τιμήματος (το οποίο ισούται με το δωδεκαπλάσιο του μηνιαίου τιμήματος) για τη 

Συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, 

β. Για το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς: 

Για κάθε βλάβη πάνω από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό βλαβών κατ' 

έτος για κάθε Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική 

Ρήτρα που αντιστοιχεί στο δύο επί τοις χιλίοις (2‰) του ετήσιου συμβατικού 

τιμήματος (το οποίο ισούται με το δωδεκαπλάσιο του μηνιαίου τιμήματος) για τη 

Συντήρηση του αντίστοιχου συστήματος. 

γ. Για τα Εταιρικά Συστήματα (Data Warehouse / Management 

Information System και Helpdesk): 

Για κάθε βλάβη πάνω από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό βλαβών κατ' 

έτος για κάθε σύστημα, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα που 

αντιστοιχεί στο ένα επί τοις χιλίοις (1‰) του ετήσιου συμβατικού τιμήματος (το 

οποίο ισούται με το δωδεκαπλάσιο του μηνιαίου τιμήματος) για τη Συντήρηση του 

αντίστοιχου συστήματος. 



 
 

 
 

Το συνολικό ποσό των παραπάνω Ποινικών Ρητρών ανά έτος για μειωμένη 

διαθεσιμότητα που θα επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υπερβεί, κατ’ έτος, 

το πέντε τοις πέντε (5%) του ετήσιου συμβατικού τιμήματος (το οποίο ισούται με 

το δωδεκαπλάσιο του μηνιαίου τιμήματος) για τη Συντήρηση του Έργου. 

 

Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται χωριστά και θα παρακρατούνται 

σωρευτικά από την Εγγυητική Επιστολή του Αναδόχου. 

Η συνολική Ποινική Ρήτρα για την περίοδο εγγύησης που θα επιβαρύνουν τον 

Ανάδοχο για όλες τις παραπάνω αιτίες περιορίζεται στο δέκα πέντε επί τοις εκατό 

(15%) του ετήσιου συμβατικού τιμήματος (το οποίο ισούται με το δωδεκαπλάσιο 

του μηνιαίου τιμήματος) για τη Συντήρηση του Έργου. 

 

 

Άρθρο 8 

 
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την 

Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..................... που εξέδωσε 
19........................... για το ποσό των ..........Ευρώ που αντιστοιχεί στο 

πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας. 

 

2. 20  2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον 
Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου 

                                             
19 Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (Τράπεζα, 

ΤΣΜΕΔΕ κλπ) 
20 Ανάλογα με την κατηγορία του Έργου αναγράφεται μία από τις ακόλουθες 

παραγράφους: 
 
- Για Συνήθη Έργα τίθεται η παράγραφος: 

«2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης περιορίζονται κατά ποσοστό 50% με 
την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και το τελευταίο μέρος των 
εγγυήσεων αποδίδεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5. του 
Άρθρου 27 των Γενικών Όρων». 
 

- Για Ειδικά Έργα: 
«2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά 
την Οριστική Παραλαβή του Έργου». 
 

- Για Ειδικά Έργα (εναλλακτική διατύπωση): 
«2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά 
την Οριστική Παραλαβή του Έργου, αλλά όχι αργότερα από …… μήνες από την 
ημερομηνία  θέσης σε ισχύ της Σύμβασης (τίθεται αριθμός μηνών, έται ώστε να καλύπτεται – 

τουλάχιστον-  ο χρόνος μέχρι την έγκριση από την  Επιχείρηση,  του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής του έργου ). Η ισχύς αυτών των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης 
θα παρατείνεται πέραν των παραπάνω …… μηνών, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά 
από γραπτό αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξεως αυτών των εγγυητικών επιστολών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
Αναδόχου ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση των εγγυητικών 
επιστολών. ». 



 
 

 
 

 

3. 21  

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά την κρίση της, δικαιούται να προβεί στην κατάπτωση 

της υπέρ αυτής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, 

προς ικανοποίηση οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου, που 

απορρέει από την παρούσα Σύμβαση. 

 

 

Άρθρο 9 

 
Αναθεώρηση Τιμών 22 

 

1. Οι συμβατικές τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.  

 
 

Άρθρο 10 

 
Ρήτρα Ακεραιότητας 

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης 

της Σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 

εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι 

τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, παράβαση του όρου αυτού εκ μέρους του 

Αναδόχου, αυτός δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
 

Άρθρο 11 

 

Επίλυση διαφορών.  

 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα Σύμβαση 

συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών.23  
 
 

Άρθρο 12  24  

 
Εγγυήσεις  αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 

                                             
21 Γίνεται αναφορά για τυχόν άλλες προβλεπόμενες εγγυήσεις – εγγυητικές επιστολές 

(π.χ. για υλικά ΔΕΔΔΗΕ που χορηγούνται στον Ανάδοχο). 
22 Αν δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών αναγράφεται μόνο ότι οι συμβατικές τιμές δεν 

υπόκεινται σε αναθεώρηση. 
23  Τροποποιείται σε περίπτωση που αρμόδιο είναι άλλο δικαστήριο. 
24 Στο σχέδιο συμφωνητικού η παράγραφος θα διαμορφώνεται κατ’ αντιστοιχία προς το 

άρθρο 10της Διακήρυξης και κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο 
αυτό θα παραλείπεται εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει επικαλεστεί χρηματοοικονομική, 
τεχνική ή /και επαγγελματική ικανότητα τρίτου και τα επόμενα Άρθρα θα 
αναριθμούνται κατάλληλα.  



 
 

 
 

1. 25Ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του επικαλέστηκε τη διάθεση από τρίτο 

οικονομικό φορέα προς αυτόν, των εξής: 

 

1.1. Προσωπικό με συγκεκριμένους τίτλους σπουδών, επαγγελματικά προσόντα ή 

εμπειρία και ειδικότερα των ………………, προκειμένου να εκτελεστούν οι εξής 

εργασίες: 

…………………………………………………………………….. 

 

Κατόπιν τούτου οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν υποχρεωτικά από το 

παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό ή σε περίπτωση ανάγκης 

αντικατάστασής του, από προσωπικό αντιστοίχων προσόντων της έγκρισης 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

1.2. Πόρους που συνίστανται στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονο-

μικής του επάρκειας από την εταιρεία ……………….. . 

 

Κατόπιν τούτου η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία είναι από κοινού 

υπεύθυνη με τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Συμβάσεως και συνήψε 

Κοινοπραξία με τον Ανάδοχο, το Συμφωνητικό της οποίας επισυνάπτεται στο 

παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.   

 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του 

Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων. Σε 

περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον 

Ανάδοχο, σε σχέση με το Έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση 

των προβλέψεων των Άρθρων 53 και 55 των Γενικών Όρων. 

 

 

Άρθρο 13 

 

Υπεργολάβοι 26 

 

………………………………………………. 

 

 

 

                                             
25 Διαμορφώνεται κατάλληλα από την Υπηρεσία ανάλογα με τις απαιτήσεις του Έργου και 

τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όσον αφορά την δέσμευση του τρίτου έναντι του Έργου. 
Καταγράφεται το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν λόγω 
Τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις. Οι 
εγγυήσεις αυτές επισυνάπτονται του Συμφωνητικού. 

26 Θα καταγραφούν στο παρόν άρθρο οι τυχόν προταθέντες από τον Ανάδοχο, με βάση το 

άρθρο 6 των Ειδικών Όρων, Υπεργολάβοι που θα έχουν τύχει της εγκρίσεως της 
Εταιρείας κατά τον διαγωνισμό.  



 
 

 
 

 Άρθρο 14 27  

 
Ευθύνη Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων  

 

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται 

έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε 

ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 

 

 

2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική 

συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το 

προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας. 

  

 

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, το Κοινοπρακτικό με αριθμό 

επικύρωσης ………………… (Δ.Ο.Υ. ……………….) σύμφωνα με το οποίο, η 

Εργοληπτική Επιχείρηση ………………………………………….…… . συμμετέχει στην 

Κοινοπραξία με ποσοστό …………………. ………………………τοις εκατό (……%) και η 

Εργοληπτική Επιχείρηση …………………………………………………………..…………  

συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό …………………. ……………………….τοις 

εκατό (……%).   

 
 

Άρθρο 15 

 
Ισχύς της Σύμβασης 

  

   

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 28 ...........................................  

  

Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε 

η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.  

  

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει απαραίτητα μετά τη θεώρηση της Σύμβασης από 

την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.820/78. 

 

 
29Το Συμφωνητικό εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ υπογράφεται από τον κ. 

………………………………., ……………………………………..30, ενώ τα υπόλοιπα Τεύχη της 

                                             
27 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον 

ο Ανάδοχος δεν είναι Ένωση Επιχειρήσεων και τα επόμενα Άρθρα θα αναριθμούνται 
κατάλληλα. 

28 Τίθεται είτε η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, είτε άλλη ημερομηνία κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας. 

29 Η παράγραφος αυτή τίθεται εφόσον προβλέπεται εκχώρηση της υπογραφής των λοιπών 
Τευχών της Σύμβασης.  



 
 

 
 

Σύμβασης από τον κ. ……………………………………………., 

………………………………………….31 του/των οποίου/ων η υπογραφή είναι πλήρως 

δεσμευτική. 

 

 

 

 
32Συνημμένο 

Παράρτημα: Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 12 του παρόντος)                    

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

 

 

Παραρτήματα 

 
Παράρτημα Α της Σύμβασης: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

Παράρτημα Β της Σύμβασης : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» 

 

 

 

                                                                                                                                        
30 Αναγράφεται ονοματεπώνυμο και τίτλος.  
31 Αναγράφεται ονοματεπώνυμο και τίτλος. 
32  Τίθεται αν έχει συμπεριληφθεί το Άρθρο 12 και περιλαμβάνει τα έγγραφα με τις 

παρασχεθείσες εγγυήσεις του τρίτου 



 
 

 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ)-

ΧΧΧ  

 

Έργο Υλοποίησης Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα 

και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου 

 

Παράρτημα«Α» 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης …………../………….) 

 
Στην Αθήνα σήμερα την …......... μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ’ ενός της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τ.. __________________ και αφ’ ετέρου _________, που στο εξής 
θα αποκαλείται ______ ή ______ ή «Ανάδοχος», που εδρεύει στην οδό _________ 
και εκπροσωπείται νόμιμα από το ____________,  συμφωνήθηκαν, 
συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία», έχει 
συνυπογράψει με τον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα 
αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», την Κύρια Σύμβαση με αριθμό 
…………./…………… και αντικείμενο το οποίο συνίσταται στην παροχή: 
«Έργου Υλοποίησης Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα 
και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου» 

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί 
απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του 
παρέχονται ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με 
την Εταιρεία. 

3. Ορισμοί: Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 
Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την κύρια σύμβαση μεταξύ του 
Αντισυμβαλλόμενου και της Εταιρείας λόγω της οποίας υπογράφεται η 
παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής 
συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και της 
Εταιρείας με σκοπό τη σύναψη σημαντικής εμπορικής, οικονομικής ή 
επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ τους. 
Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ της 
Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά 
σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την 
οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις 
επενδύσεις της Εταιρείας ή/ και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει 
περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε 
υλική ή άυλη μορφή. 
Επίσης ως Εμπιστευτική Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία 
χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως 



 
 

 
 

εμπιστευτική, και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον 
Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας ή και 
της παρούσας Σύμβασης.  

4. Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου. 
Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

 να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο 
σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και τις 
δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία 

 να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες 
που απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για να φέρει σε πέρας την παροχή των συμφωνηθεισών 
υπηρεσιών και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση 
της Εταιρείας 

 να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να 
τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να παρέχει τις 
υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης που έχει αναλάβει από την 
Εργοδότρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν 
συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων 

 να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

 να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το 
σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην 
κατοχή του 

 να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να 
προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή 
εκχώρηση μετοχών των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλων 
δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από τον ίδιο, ή 
μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων, σύμφωνα με το ν. 3340/2005 ως 
ισχύει. 

5. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με 
την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Εταιρεία 
ακόμη και πριν τη λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας αν διαπιστωθεί εκ 
μέρους της Εταιρείας ή με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της 
παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου, αυτός είναι υποχρεωμένος: 
α. να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών  
β. να παραδώσει αμέσως στη Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα 

τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην 



 
 

 
 

κατοχή του ή κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή 
τρίτων και  

γ. να ανακοινώσει εγγράφως τον πλήρη κατάλογο των ονομάτων και 
διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος 
έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας ή κατά παράβαση αυτών. 

6. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του 
Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις της παραγράφου 4 της 
παρούσας συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο για δύο (2) χρόνια 
μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας.  

7. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται απεριόριστα για 
την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή και αποθετικής ζημιάς της 
Εταιρείας. 

8. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο 
Αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού 
Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των 
άρθρων 16,17,18, του ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και τις 
διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης 
απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.  

9. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε 
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά 
δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

10. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει 
από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της 
Αθήνας. 

11. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας σύμβασης θα 
γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και 
ρητά αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμη 
του όρκου. 

12. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την 
υπογραφή της και μέχρι τη λήξη με οποιοδήποτε τρόπο της Συνεργασίας 
μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου. 

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα 
παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η 
οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα 
συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφό της. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 



   1 

 

 
Σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ)-

ΧΧΧ  

«Έργο Υλοποίησης Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα 

και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου» 

 

Παράρτημα «Β» 

Σύμβαση Συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών του 

«Έργου Υλοποίησης Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην 

Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου» που εγκαταστάθηκαν με τη 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ-χχχ/…………/………… 

(αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης …………../………….) 
 

Στην Αθήνα σήμερα ................................................ τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός, 
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.’ και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» 
που θα αποκαλείται στο εξής Εταιρεία ή Επιχείρηση, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 
επί της οδού Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5, και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την 
περίπτωση από τον κ.……………………………………….., βάσει της με αριθμό 
………………………. Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφ' ετέρου, η 
εταιρεία …………………………………………………………………….. με διακριτικό 
τίτλο…………………….. που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει εδρεύει στο 
……………, επί της οδού  ……………………..αριθ. …. και εκπροσωπείται νόμιμα σ' 
αυτή την περίπτωση από τους 
κ.κ……………………………………………………..……………………. από κοινού 
καλούμενοι τα «Συμβαλλόμενα Μερη» συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και 
συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη. 
 

1. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή 
αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το αντικείμενο της 
Σύμβασης και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν 
από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, 
οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και 
δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι 
στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 
Σύμβασης αυτής. 
Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης τυγχάνουν και συνομολογούνται 
ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως δύναται να 
πραγματοποιηθεί και μετά από συμφωνία και από τα δύο μέρη, το δε έγγραφο, 
αυτό θα αποτελεί αποκλειστικό αποδεικτικό μέσο. 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις 
απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια 
αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 

2. Αντικείμενο της Σύμβασης 
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2.1 Με την παρούσα Σύμβαση, η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης 

και αποκατάστασης βλαβών και οποιασδήποτε αναγκαίας βοήθειας για 

την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία του «Έργου Υλοποίησης 

Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού 

ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου» ή «Έργο» που υλοποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. …………………/……… Σύμβαση ή «Σύμβαση Υλοποίησης», της 

οποίας αποτελεί Παράρτημα Β, ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2.2. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Σύμβαση 

Υλοποίησης και αφορούν όλον το εξοπλισμό και το λογισμικό που είναι 

εγκαταστημένο και σε πλήρη λειτουργία την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και αναφέρεται στους «Πίνακες Εξοπλισμού & Λογισμικού» καθώς 

και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό ή λογισμικό που δεν αναφέρεται στους 

πίνακες αυτούς άλλα είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του Έργου. 

2.3 Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται στην Αθήνα και τα ΜΔΝ, στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ που αναφέρονται στην 

παράγραφο ... του Άρθρου 1 της Σύμβασης Υλοποίησης. 

3. Συμβατικό Τίμημα 
3.1 Το Συμβατικό Τίμημα για το αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με την 

Οικονομική προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται σε 
……………….............Ευρώ (€ ........,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 
42 και 49 των Γενικών Όρων το οποίο επιμερίζεται ισόποσα σε τριάντα έξι 
μηνιαίες δόσεις (διάρκεια της Σύμβασης Συντήρησης). 

3.2 Η μηνιαία δόση που προκύπτει με βάση τα παραπάνω αποτελεί το ποσό 
αναφοράς επί του οποίου υπολογίζονται οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες για 
καθυστέρηση στην αποκατάσταση βλαβών και μειωμένη διαθεσιμότητα κατά 
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας αναλύεται ως εξής: 
α. Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας................................................... 

(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 
β. Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς....................................................... 

(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 
γ. Εταιρικά Συστήματα: 

γ1. Data Warehouse / Management Information System .......... 
.................................................. (......................................) ΕΥΡΩ 
πλέον ΦΠΑ. και  

γ2. Ηelpdesk. ........................................................................... 
(......................................) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

3.3 Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
αναπροσαρμογή. 

3.4 Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια του συμβατικού 
τιμήματος και δηλώνει ότι καθόρισε αυτό μετά από ακριβή προϋπολογισμό 
που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα 
μπορούσε να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, παραιτείται δε 
ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή 
αναπροσαρμογή αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 
288 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναλαμβάνοντας το συγκεκριμένο κίνδυνο. 
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4. Διάρκεια της Σύμβασης 
Η παρούσα Σύμβαση έχει διάρκεια τριών (3) ετών. 

5. Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 των Γενικών Όρων με την παρακάτω 
συμπλήρωση: 
Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα πρέπει να έχει έδρα στην Αθήνα. 

6. Καλή Πίστη 
Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα 

εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης 

και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των 

στόχων της Σύμβασης. 

7. Τρόπος Πληρωμής 
7.1 Η καταβολή του τιμήματος προς τον Ανάδοχο θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα 

αναφερόμενα στο Άρθρο 48 των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 16 των 
Ειδικών Όρων. Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί τμηματικά, σε τριανταέξι 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ύψους …… ΕΥΡΩ. Η πληρωμή κάθε δόσης προς 
τον Ανάδοχο θα γίνεται την 24η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα 
από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

7.2 Κάθε πληρωμή λογαριασμών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 
προς τον Ανάδοχο υπόκειται σε κράτηση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί 
της πιστοποιούμενης αξίας έναντι Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 27 των Γενικών Όρων. Οι 
παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές 
Επιστολές, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, μετά από αίτηση του 
Αναδόχου και αποδοχή από την Επιχείρηση. Οι παρακρατηθείσες Εγγυήσεις 
Καλής Εκτέλεσης, ή οι Εγγυητικές Επιστολές Ανάληψης Κρατήσεων, εφόσον 
τέτοιες προσκομίστηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιστρέφονται στον 
Ανάδοχο μετά από αίτησή του, μαζί με την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων. 

7.3 Διευκρινίζεται ότι το τίμημα καταβάλλεται στον Ανάδοχο για πλήρη και 
ολοσχερή εξόφληση του, για πάσης φύσεως δαπάνες που θα προκύπτουν σε 
σχέση με τις εργασίες που έγιναν από αυτόν. Περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά κατά την παρούσα σύμβαση όλα τα έξοδα για την εκτέλεση των 
εργασιών, μισθούς προσωπικού του κ.λπ., εισφορές στα διάφορα ταμεία 
όπως επίσης συμφωνείται ρητά ότι η αμοιβή περιλαμβάνει όλες τις 
επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49 των Γενικών Όρων πλην του 
αναλογούντος ΦΠΑ που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. 

8. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
8.1 Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση, την 

Εγγυητική Επιστολή με αριθμό ....................................................... που 
εξέδωσε η Τράπεζα ........................................... για το ποσό των 
…………………..Eυρώ και  ……………….. λεπτά (€), που αντιστοιχεί στο 
πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος, για την ακριβή, πιστή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης. 

8.2 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να προβεί στην κατάπτωση της 
υπέρ αυτής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, προς 
ικανοποίηση οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης απαίτησής της κατά του 
Αναδόχου, που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση. 
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8.3 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στην Τράπεζα που την 
εξέδωσε, μετά τη λήξη της Σύμβασης, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου και 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει πλήρως και προσηκόντων όλες τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις.  

• η Επιχείρηση έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του 

Έργου. 

9. Ποινικές Ρήτρες 
9.1 Οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο κατά την περίοδο της 

Συντήρησης του Έργου (διάρκεια της παρούσας Σύμβασης) αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρου 7 της Σύμβασης Υλοποίησης και αφορούν σε 
καθυστέρηση στην αποκατάσταση βλαβών, μειωμένη διαθεσιμότητα και 
υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων βλαβών. 

9.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι οι παραπάνω Ποινικές Ρήτρες είναι εύλογες και 
δίκαιες. 

10. Απαγόρευση Υποκατάστασης του Αναδόχου - Εκχώρηση 
10.1 Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο στις υποχρεώσεις του σ' αυτή την Σύμβαση ή οποιοδήποτε μέρος 
της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Σε περίπτωση 
υποκατάστασης, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να ευθύνεται ατομικά, αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον για τις πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων που τον 
υποκατέστησαν καθώς και του προσωπικού, όπως και για τις δικές του 
πράξεις ή παραλείψεις. 
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο τα 
δικαιώματα του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή από 
οποιοδήποτε τμήμα της χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 
Επιχείρησης. 

10.2 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: 

 κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή 
προέρχεται. 

 κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε 
τρίτο ο οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ. 

 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 
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 κάθε οφειλής προς εργαζόμενους της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι 
είχαν απασχοληθεί στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει 
αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 του Α.Κ. 

10.3 Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως 
ώστε να λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας Τράπεζα. 

11. Ευθύνη του Αναδόχου 
Για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος ευθύνεται σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ...........της Σύμβασης Υλοποίησης. 

12. Αρμόδιες Υπηρεσίες 
Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της Σύμβασης ορίζεται ο 
ΔΕΔΔΗΕ/Αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, ….. και …., …. Αθήνα. 

13. Ισχύς της Σύμβασης 
13.1 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 

13.2 Η έναρξη των εργασιών θα γίνει απαραίτητα μετά τη θεώρηση της 

Σύμβασης από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.820/78, 

με επιμέλεια του αναδόχου. 

13.3 Για την παρούσα Σύμβαση, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο υπεύθυνη 

δήλωση του Άρθρου 3 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, σχετικά με την 

συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του Άρθρου 3 

του Ν.3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το 

Ν.3414/2005 και κατ’ εφαρμογή των παρ. 4&5 του τίτλου ΙΙ της 

ΚΥΑ20977/ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 2 §5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 §3 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3414/2005) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

έγγραφα για την πιστοποίηση της μη ύπαρξης συνδρομής λόγων 

αποκλεισμού. 

13.4 Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία το ένα 

πήρε η Επιχείρηση, το άλλο ο Ανάδοχος και το τρίτο θα κατατεθεί στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
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