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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης  
Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021 
Αρ. SAP:………………………… 

 
 
 

 
1. “Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν 

με τα εναέρια δίκτυα Διανομής” 

 
 

 
 

2. “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, 
προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.” 

 
 

 
 

 
 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ   Α΄ 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 
 
 

 
 



 

 
 
                                                                              
  2/31 

 

 



 

 
 
                                                                              
  3/31 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021 
 

 

 
Στην ………… σήμερα, την …-….-20..., οι κατωτέρω Συμβαλλόμενοι: 

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

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

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

εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την ………………………………………., Διευθυντή 

…………………………………….. – και 

 

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

εδρεύει στ…, οδός ………………………… αριθμός ….., Α.Φ.Μ. ......................., Δ.Ο.Υ......................   

[και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ……..……………………………, δυνάμει 

.................................................................................................................................. ] 

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

 Άρθρο 1   Τεύχη της Σύμβασης 
 Άρθρο 2   Αντικείμενο της Σύμβασης 
 Άρθρο 3 Τεχνική Περιγραφή    

 Άρθρο 4   Συμβατικές Ποσότητες 
 Άρθρο 5   Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης -  Προθεσμία Εκτέλεσης 

 Άρθρο 6   Αμοιβή 
 Άρθρο 7   Τρόπος πληρωμής 
 Άρθρο 8   Εκπροσώπηση του  ΔΕΔΔΗΕ 

 Άρθρο 9   Εκπροσώπηση Αναδόχου - Επιβλέπων 
 Άρθρο 10   Προσωπικό του Αναδόχου 

 Άρθρο 11  Ευθύνες του Αναδόχου 
 Άρθρο 12  Κοινοπραξία και Σύμπραξη Επιχειρήσεων 
 Άρθρο 13  Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας- Άλλες 

υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εμπιστευτικότητα 
 Άρθρο 14   Ποινικές Ρήτρες 

 Άρθρο 15   Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 
 Άρθρο 16   Υπεργολάβοι 
 Άρθρο 17   Φορολογικές υποχρεώσεις 

 Άρθρο 18  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 Άρθρο 19  Ασφαλίσεις 

 Άρθρο 20  Ειδικοί Όροι 
 Άρθρο 21 Ανωτέρα Βία 
 Άρθρο 22  Καταγγελία της Σύμβασης 

 Άρθρο 23  Απαιτήσεις Αναδόχου 
 Άρθρο 24  Ρήτρα Ακεραιότητας 

 Άρθρο 25 Αντίκλητος 
 Άρθρο 26  Τροποποίηση Σύμβασης 
 Άρθρο 27  Ισχύς Όρων Σύμβασης 

 Άρθρο 28  Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 
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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. Το Συμφωνητικό 
 

Β. Τιμολόγιο & Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Γ. Τους Ειδικούς Όρους  

-Γα. Απόσπασμα Εγχειριδίου Ασφαλείας,  
-Γβ. Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας ) 
 

Δ. Την Τεχνική Περιγραφή της Παροχής Υπηρεσιών 

-Δα Πίνακες Κλαδέματος Περιοχής Κεντρικής Θεσσαλονίκης 
-Δβ Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών 
 

Ε. Τις Ασφαλίσεις 
 

ΣΤ. Το Τεύχος Υποδειγμάτων – Διοικητικά όρια – Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 
 

Ζ. Τεύχος περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
 
 

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 το ΔΕΔΔΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα 

εγκριθούν από το ΔΕΔΔΗΕ. 
 
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί 

τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών και 
ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή 

της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και 
περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση 
αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό 

αποτέλεσμα, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν 
υπόψη για την ερμηνεία των Όρων της παρούσας Σύμβασης. 

 
Άρθρο 2ο  

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
1. Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της 

αμοιβής που συμφωνείται στην παρούσα, την παροχή των υπηρεσιών στο αντικείμενο 
«Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα 
εναέρια δίκτυα Διανομής» και «Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα 

σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.», όπως περιγράφονται στο 
επόμενο Άρθρο.  
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Άρθρο  3ο 

Τεχνική Περιγραφή 
 

 Οι υπηρεσίες αυτές, που περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη «Τεχνική Περιγραφή» και 

«Ειδικοί Όροι» αφορούν σε: 
 

1.1. Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος ή κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & 
συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα 
Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. 
 

Η περισυλλογή των προϊόντων κλαδέματος θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, μετά το 
πέρας της εργασίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους άμεσα 
από τον τόπο εργασίας, θα παραμείνουν με ευθύνη του Αναδόχου σε παρακείμενη του 

τόπου εργασίας θέση το πολύ για δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να μη 
προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο 

μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Αναδόχου. 
 

Στην περίπτωση κοπής δέντρου στο όριο δρόμου θα λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να 
αποφευχθεί παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.  
 

1.2. Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης γύρω από τους στύλους των εναερίων γραμμών 
που βρίσκονται μέσα σε επικίνδυνες περιοχές (π.χ. δάση, δασικές & αγροτικές περιοχές) 

και φέρουν μέσα ζεύξης και προστασίας με τις επαφές στον αέρα (Α/Ζ, Μονοπολικούς 
και Τριπολικούς Αποζεύκτες Δ/Α κ.λ.π.), έως την ολική εξάλειψη της βλάστησης και την 
αποκάλυψη του χώματος, καθώς και περισυλλογή των προϊόντων της αποψίλωσης. 

Εκτός των παραπάνω κατασκευών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με 
την κρίση της Ε.Υ., δύναται να αποψιλωθούν στύλοι που φέρουν κατασκευές με 

ηλεκτρικές επαφές και συνδέσεις. Η αποψίλωση θα γίνεται σε ακτίνα 4 μέτρων 
τουλάχιστον γύρω από το στύλο και τα προϊόντα της αποψίλωσης θα απομακρύνονται 
από το χώρο αυτό. Επισημαίνεται ότι η αποψίλωση αφορά κάθε είδους βλάστηση 

(θάμνους, χόρτα, κ.λπ.) που βρίσκονται κάτω από το στύλο. 
Η περισυλλογή των προϊόντων αποψίλωσης θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, μετά το 

πέρας της εργασίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους άμεσα 
από τον τόπο εργασίας, θα παραμείνουν με ευθύνη του Αναδόχου σε παρακείμενη του 
τόπου εργασίας θέση το πολύ για δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να μη 

προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο 
μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Αναδόχου. 

 
Άρθρο  4ο  

Συμβατικές Ποσότητες 

 
1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΚΕΠΥ και με 

μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης:  
 
α) Να επαυξήσει την ποσότητα των υπηρεσιών μέχρι ποσοστού αξίας πενήντα τοις 

εκατό (50%) επί της αξίας των υπηρεσιών  με τιμή μονάδας ίση προς τη συμβατική. Για 
την επαύξηση ειδοποιείται ο ανάδοχος μέχρι τη λήξη του χρόνου παράδοσης της 

αρχικής συμβατικής ποσότητας.  
β) Να μειώσει την ποσότητα των υπηρεσιών μέχρι ποσοστού αξίας τριάντα τοις εκατό 
(30%) επί της αξίας των υπηρεσιών  χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας.  
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Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή του συμβατικού 
τιμήματος και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει 

άλλες απαιτήσεις.  
 
2. Οι ποσότητες των συμβατικών υπηρεσιών μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο (ημέρα, 

εβδομάδα, μήνας) δύνανται να τροποποιούνται κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ 
ανάλογα με τις ανάγκες του μέσα στα όρια της συμβατικής αμοιβής, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. 
 
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης 

τμήματος ή του συνόλου των υπηρεσιών κατά περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, 
ακραίων καιρικών φαινόμενων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται 

αποζημίωση  ο Ανάδοχος. 
  
4. Ο ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του συμβατικού Αντικειμένου 

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

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

δυνατότητα άρτιας εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
6. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο μέρος των υπηρεσιών 

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

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να επιδίδει στον Ανάδοχο εργασίες σε γειτονική Περιοχή 
Παροχής Υπηρεσιών, όταν για κάποια χρονική περίοδο δεν υφίσταται εγκατεστημένος 
Ανάδοχος σε αυτήν ή όταν για τον εγκατεστημένο Ανάδοχο της γειτονικής Περιοχής 

συντρέχουν περιπτώσεις αδυναμίας να ανταποκριθεί μερικά ή ολικά στις εργασίες που 
του επιδίδονται.  

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις 
εργασίες αυτές. Για την αποζημίωσή του θα εφαρμόζονται οι τιμές μονάδας των 
εργασιών της γειτονικής Περιοχής Παροχής Υπηρεσιών. 

 
Η επιλογή του Αναδόχου, στον οποίο θα επιδοθούν προς εκτέλεση υπηρεσίες σε 

γειτονική Περιοχή Παροχής Υπηρεσιών, γίνεται με τον προσφορότερο, κατά την 
απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, από τους αναφερόμενους παρακάτω τρόπους: 
 

α. Επιλογή Αναδόχου, με προϋποθέσεις, από γειτονικές Περιοχές Παροχής Υπηρεσιών: 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνεται στους εγκατεστημένους Αναδόχους των γειτονικών Περιοχών 
κατά σειρά προτεραιότητας, η οποία προσδιορίζεται από το ύψος της έκπτωσης των 
Συμβάσεών τους και λαμβάνοντας μέριμνα ώστε, κατά το δυνατόν, ο προς επίδοση 

όγκος εργασιών να προέρχεται από προσδιορισμένες γεωγραφικές περιοχές που 
γειτνιάζουν με εκείνη της Σύμβασής τους. Ως γειτονικές Περιοχές για την εφαρμογή 

των παραπάνω ορίζονται οι όμορες αυτών Διοικητικές Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ. 
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπόψη εργασιών με τον προαναφερόμενο 
τρόπο, ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνεται, σε οποιαδήποτε άλλο εγκατεστημένο Ανάδοχο συναφών 

εργασιών  προκειμένου, κατόπιν αποδοχής του, να εκτελέσει τις υπόψη εργασίες, μέσω 
της Παροχής Υπηρεσιών στην οποία αυτός είναι Ανάδοχος. 
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β. Ανάδειξη Αναδόχου με ανοικτή ή με διαδικασία διαπραγμάτευσης με ή χωρίς 

δημοσίευση Διακήρυξης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες κατά διαδικασία 
προϋποθέσεις. 

 
 
 

Άρθρο  5ο  
Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης - Προθεσμία Εκτέλεσης  

 
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει από 
4/11/2021 και λήγει την 3/11/2022. Η εξάντληση της Συμβατικής Αμοιβής ακόμα 

και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λύση της Σύμβασης.  
 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του ΚΕΠΥ και με 
μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης:  
 

α) Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι  
πενήντα τοις εκατό (50%) της Συμβατικής χρονικής διάρκειας, με τους ίδιους όρους και 

με Τιμές Μονάδας ίσες προς τις  Συμβατικές ή  
β) Να μειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι  

τριάντα τοις εκατό (30%) της Συμβατικής χρονικής διάρκειας, με τους ίδιους όρους και 
με Τιμές Μονάδας ίσες προς τις  Συμβατικές. 
 

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή του συμβατικού 
τιμήματος και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει 

άλλες απαιτήσεις.  
 
Προθεσμία Εκτέλεσης 

 
1. Εργασίες κλαδέματος ή κοπής δέντρων 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επιθεώρηση, όσον αφορά στις εργασίες 
κλαδεμάτων, του συνόλου του Δικτύου του Σχεδίου ΔΕΔΔΗΕ (Πινακίδα, Δίπολο, Υ/Σ) 

που του επιδόθηκε  και να κλαδέψει όλα τα δέντρα που πλησιάζουν το εναέριο δίκτυο 
σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπομένων ορίων ασφαλείας και θα σημειώνει στα 

Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Η επιμέτρηση των εργασιών και η 
τιμολόγηση θα γίνεται ανά δέντρο που κλαδεύτηκε. Σε περίπτωση που από την 
επιθεώρηση του Σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ δεν προκύψουν εργασίες κλαδέματος ή κοπής 

δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), δεν 
θα αποζημιώνεται ο Ανάδοχος. 

 
Η εκτέλεση των εργασιών κλαδέματος ή κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & 
συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα 

Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., καθώς και η περισυλλογή των προϊόντων κλαδέματος, θα 
πραγματοποιηθεί ετησίως σε δύο χρονικές περιόδους ως εξής: 

 
1.1.  Την πρώτη χρονική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, 
θα κλαδευτούν όλα τα δέντρα που πλησιάζουν το εναέριο δίκτυο (κατασταλτικό 

κλάδεμα), ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας σύμφωνα  με τους 
αντίστοιχους Πίνακες της Τεχνικής Περιγραφής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα 

σημειωθούν στα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ τα δέντρα τα οποία κλαδεύτηκαν.  
 



 

 
 
                                                                              
  8/31 

 

1.2.  Τη δεύτερη χρονική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει από 1 Ιουλίου έως 28 

Φεβρουαρίου, θα κλαδευτούν όλα τα δέντρα που πρόκειται να πλησιάσουν το εναέριο 
δίκτυο σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπομένων ορίων ασφαλείας (προληπτικό 

κλάδεμα), καθώς επίσης και όλα τα δέντρα ταχείας αναπτύξεως που έχουν αναπτυχθεί 
εκ νέου μετά την πρώτη χρονική περίοδο και δεν έχουν τα όρια ασφαλείας από τα 
εναέρια δίκτυα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να ελέγχει και κλαδεύει όλα τα δέντρα που αναπτύσσονται κατά μήκος του δικτύου και 
δεν έχουν τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας από αυτό. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε 

περίπτωση θα σημειωθούν στα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ τα δέντρα τα οποία κλαδεύτηκαν.  
Η επίδοση εντολών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα 
Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., θα γίνεται με βάση τα Σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ. Δηλαδή, ανά ομάδα 

Πινακίδων (Σχέδια 1:5.000 και στην περίπτωση που η Πινακίδα περιλαμβάνει και 
Οικισμό θα συνοδεύεται και από την Πινακίδα 1:1.000 του δικτύου Χ.Τ. του Οικισμού), 

ή ανά ομάδα Υ/Σ & ανά ομάδα Διπόλων. 
 
2. Εργασίες αποψίλωσης 

 
2.1. Η εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης γύρω από τους στύλους των εναερίων 

γραμμών που βρίσκονται μέσα σε επικίνδυνες περιοχές (π.χ. δάση, δασικές & αγροτικές 
περιοχές) και φέρουν μέσα ζεύξης και προστασίας με τις επαφές στον αέρα (Α/Ζ, 

Μονοπολικούς και Τριπολικούς Αποζεύκτες Δ/Α κ.λ.π.), καθώς και της απομάκρυνσης 
των προϊόντων της αποψίλωσης, θα πραγματοποιηθεί ετησίως από  1 Μαΐου έως 30 
Ιουνίου. 

Εκτός των παραπάνω κατασκευών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να 
αποψιλωθούν στύλοι που φέρουν κατασκευές με ηλεκτρικές επαφές και συνδέσεις. 

Η επίδοση των εντολών αποψίλωσης θα γίνεται ανά Γραμμή Μ.Τ. ή ανά ομάδα Γραμμών 
Μ.Τ. εναερίου δικτύου. 
  

2.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει συνεχώς και αδιαλείπτως, από 1 Μαΐου έως 
30 Ιουνίου, το απαιτούμενο πλήθος προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα 

έγκαιρης εκτέλεσης του συνόλου του επιδιδόμενου πλήθους εργασιών ανά εντολή 
επίδοσης, εντός του καθορισμένου, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, χρονικού 
διαστήματος.  

 
2.3. ο Ανάδοχος οφείλει: 

 

• να εκτελέσει ανά εντολή επίδοσης τουλάχιστον το 90% του επιδιδόμενου 

όγκου εργασιών μέχρι το πέρας της χρονικής διάρκειας που αναφέρεται στην 
εντολή επίδοσης, χωρίς να του επιβληθεί η σχετική Ποινική Ρήτρα που 

προβλέπεται στο Άρθρο 14, της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση 
 

• να έχει εκτελέσει στο τέλος του μήνα  οπωσδήποτε το 100% του όγκου 

εργασιών όλων των εντολών που του έχουν επιδοθεί μέσα στο μήνα, 

καλύπτοντας τυχόν μειωμένη απόδοση σε κάποιες εντολές επίδοσης. 
 
Σε περίπτωση που στο τέλος του μήνα, η συνολική απόδοση του Αναδόχου είναι 

μικρότερη του 100%, τότε πέραν της σχετικής Ποινικής Ρήτρας, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται 
να καταγγείλει τη Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο (Άρθρο 22 

παρ. 4). 
 

Άρθρο  6ο  

Αμοιβή 
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1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης 

συμφωνείται σε ………………….. € (………………….. χιλιάδες 
…………………………..ευρώ και ……………… λεπτά), πλέον φόρου προστιθέμενης 

αξίας, σύμφωνα και με το συνημμένο Τεύχος «Τιμολόγιο». 
2. Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί στην Προσφορά του Αναδόχου (όπως οριστικοποιήθηκε 
στο στάδιο κατακύρωσης) και αναλύεται ως εξής:  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

(€) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ (€) 

Κλάδεμα δέντρων, πλησίον γυμνών 

αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων 

εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ., 

συγκεντρικών καλωδίων & παροχών 

εναερίου Δικτύου Χ.Τ.,  καθώς και 

περισυλλογή των κλαδιών                         

(ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ-ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΔΕΝΤΡΟ)  

 
  

Κοπή δέντρων, καθώς και περισυλλογή 

των κλαδιών                                                    

(ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ-ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΔΕΝΤΡΟ) 

 
  

Κοπή συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων-δημιουργία ζώνης 

(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ 

ΔΕΝΔΡΩΝ (€)  

Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία 

ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου 

Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝ-ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ) 

 
  

Αποψίλωση χόρτων κάτω από τα σημεία 

ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου 

Μ.Τ.                                                   

(ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝ-ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΔΙΣΤΥΛΟ) 

 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ  (€) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) 
 

 

 
3. Συμφωνείται ρητά, ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος 
παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του Άρθρου 388 του Α.Κ.. Ο 
Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόμενο και αποδέχεται τον κίνδυνο της μεταβολής των 

οικονομικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο 
αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται. 
 

4. Η παραπάνω Αμοιβή συμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών που 
ανατίθενται, τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό του κόστος, 

τα τέλη και γενικότερα όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε 
τρόπο, καθώς και το εργολαβικό του κέρδος. 
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ρθρο  7ο  

Τρόπος πληρωμής  
 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Τεύχος 
«Ειδικοί Όροι» βάσει μηνιαίας Πιστοποίησης Εργασιών (συνημμένο Έντυπο 
Πιστοποίησης Εργασιών), η οποία θα προσδιορίζει: 

 
1.1. Το πλήθος των δέντρων που κλαδεύτηκαν και το πλήθος των δέντρων που 

κόπηκαν ολοσχερώς, κατά τον αντίστοιχο μήνα ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση 
τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών. 
 

1.2. Σε περίπτωση κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία 
ζώνης), η αποζημίωση του Αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, βάσει των ανθρωποωρών 

εργασίας, του πλήθους των ατόμων που εργάστηκαν και των μηχανημάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν. Η αποζημίωση αυτή, όσον αφορά στο προσωπικό, θα προκύπτει από 
τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όσον αφορά στα 
μηχανήματα από τις αντίστοιχες καθοριζόμενες από το νόμο κατώτατες τιμές εργασίας 

ανά είδος μηχανήματος (π.χ. καλαθοφόρα οχήματα, φορτηγά, κλπ). 
 

1.3. Το πλήθος των μονόστυλων ή δίστυλων στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 
αποψίλωσης από τον Ανάδοχο, κατά τον αντίστοιχο μήνα ή τη βεβαιωμένη 
αποπεράτωση τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών. 

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

(κωδικός πληρωμής SAP: Ζ324), από την ημερομηνία παραλαβής τιμολογίου από τον 
ΔΕΔΔΗΕ  και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν κατατεθεί όλα  τα σχετικά  
δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου (με 

απόδειξη κατάθεσης). Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύων 
Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ.  Μέσα στην προθεσμία αυτή και προ της 

καταβολής της αμοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα του 
ΔΕΔΔΗΕ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι  έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας των 

εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των 
τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όλες οι πληρωμές, οι 

σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο και ο 
Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις 
πληρωμές προς αυτούς. 

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σε ευρώ μέσω λογαριασμού Τράπεζας που 
θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

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

  
 Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με 

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

 Τιμολόγιο του Αναδόχου προς το ΔΕΔΔΗΕ. 
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 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου 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, από τον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 

 Κάθε άλλο Έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 

αναφοράς του Τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 

3.1. Προϋπόθεση της πληρωμής του Αναδόχου είναι η προσκόμιση: 

- Φορολογικής Ενημερότητας του Αναδόχου. 

- Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται: α) για τον ίδιο τον 
Ανάδοχο, είτε αυτός είναι ατομική επιχείρηση είτε εταιρεία, β) για τους διαχειριστές ή τα 

μέλη του Δ.Σ. κατά περίπτωση, αν ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, γ) για το προσωπικό του 
Αναδόχου. Εφόσον δεν προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το 

προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη 
απασχόλησης και ασφάλισης προσωπικού).  
 

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

 
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της 
Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής 

των συμβατικών ποσών του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την καθορισμένη ημέρα πληρωμής.  
 

5. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους 
κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της 
πληρωμής. Χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας, η αξίωση του Αναδόχου για καταβολή του τιμήματος δεν καθίσταται 
απαιτητή, ληξιπρόθεσμη ή δικαστικά επιδιώξιμη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που η 

απαίτηση του τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, 
περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
 

6. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 
Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών 

που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι 
υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί  ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη 
εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 

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

παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή των 
Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο 
Νόμο. 
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8. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων του, που 

απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το 
δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 

επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Επίσης, 
το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σε περίπτωση που η απαίτηση του τιμήματος έχει εν 
όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 
 

9. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών 
κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης 
συμμόρφωσης προς την ισχύουσα Νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 

 
 

                               
Άρθρο 8ο  

Εκπροσώπηση του  ΔΕΔΔΗΕ 

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

ασκείται από τα κατωτέρω όργανα. 
 

1. Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου Εκπροσώπου  
 
Εκδίδουν και υπογράφουν τις ημερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των οποίων θα 

γίνεται η μηνιαία Πιστοποίηση, δέχονται τα τηλεφωνήματα των συνεργείων του 
Αναδόχου και μεταφέρουν προς αυτά τις εντολές του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 

Εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, με εντολή του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 
 
2. Εντεταλμένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) (Ε.Υ.) 

Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται και γνωστοποιούνται 
εγγράφως στον Ανάδοχο από την Προϊσταμένη Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από 

την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της 
προόδου της Παροχής Υπηρεσιών, για την καλή εκτέλεσή της καθώς και για την τήρηση 
των Όρων της Σύμβασης, υπογράφει τα έντυπα των εκδιδομένων εργασιών και τη 

μηνιαία Πιστοποίηση. 
Εισηγείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή Ποινικών Ρητρών, την 

απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του 
Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της 
εισηγήσεως του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 

Είναι υπεύθυνος για τον ημερήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών των 
συνεργείων του Αναδόχου και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η 

ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι κρίσιμη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). 

Στα καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, 
της ποσότητας και γενικά η προσήκουσα εκτέλεση των Όρων της Σύμβασης. 

 
3. Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) 

 
Καθήκοντα Προϊσταμένης Υπηρεσίας ασκεί ο Διευθυντής της Περιοχής. 
Είναι υπεύθυνος για την ορθή Πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών, την οποία και 

υπογράφει καθώς  και για την τήρηση του Προϋπολογισμού της Σύμβασης. 

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

διάρκεια της Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο . 
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4. Πέραν των ανωτέρω, κατά τις απογευματινές ώρες, τα συνεργεία του Αναδόχου 

μπορούν να επικοινωνούν σε περιπτώσεις ύπαρξης προβλημάτων με τον Προϊστάμενο 
της Βάρδιας αποκατάστασης βλαβών-Αδιάλειπτου Υπηρεσίας της Περιοχής. 

 
5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της 
τήρησης των Όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο Υπηρεσιακό Όργανο ορισθεί 

από την Προϊσταμένη ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

 
Άρθρο 9ο  

Εκπροσώπηση Αναδόχου - Επιβλέπων 

 
1. Των συνεργείων του Αναδόχου θα προΐστανται μηχανικός με επαρκή πείρα σε 

υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων». 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου πρέπει να συνδέεται με τον Ανάδοχο με σχέση 
εργασίας (υπαλληλική – εταιρική κ.λ.π.) και να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης 
ειδικότητας, την κατά νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν6422/34, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει) και να είναι μέλος του ΤΕΕ. 
Ο Επιβλέπων είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης 

εκτέλεση των υπηρεσιών, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων 
εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται 

στην ισχύουσα Νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και περί αποφυγής 
ατυχημάτων. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του 

Αναδόχου, του ΔΕΔΔΗΕ ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης, την ευθύνη θα φέρουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο Ανάδοχος και ο 
Επιβλέπων. Ο Επιβλέπων θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός 

εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με τον ΔΕΔΔΗΕ και να υπογράφει εκ 
μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών έγγραφα. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές 
Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα. 
 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 
Επιβλέποντα αναφέροντας και τους λόγους της αιτούμενης αντικατάστασης, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούνται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή του ΔΕΔΔΗΕ μέσα 
σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. 
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντά του με άλλο πρόσωπο 

οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την 
αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα. 

 
3. Η αμοιβή του Επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την 
επίβλεψη των Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ρητά ορίζεται 

ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις 
πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά 

αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ ή παντός 
τρίτου. 
 

4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του Επιβλέποντα με 
κατάθεση στη Προϊστάμενη Υπηρεσία κοινής Υπεύθυνης Δήλωσης, όπως αναφέρεται στο 

Τεύχος ΣΤ’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» της παρούσας Σύμβασης, με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο 
μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε Επιβλέπων αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
της επίβλεψης των υπηρεσιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και  γενικά από τα 
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τεύχη της Σύμβασης αυτής. Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ημερομηνία 

έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες)  Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του 
Επιβλέποντα. 

 
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιβλέποντα τις αρμοδιότητες, ευθύνες και 
υποχρεώσεις του αναλαμβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων» ο οποίος ορίζεται κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης με κοινή δήλωση του Αναδόχου και του «Επιβλέποντα» και 
ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ίδιου. Συγχρόνως θα υποβάλλονται και για τον 

αναπληρωτή τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον ορισμό του «Επιβλέποντα». 
Ο «Αναπληρωτής Επιβλέπων» πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης 
στην έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ όπως και ο Επιβλέπων. Ο "Αναπληρωτής" αναλαμβάνει μόνο 

στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων" υπό την προϋπόθεση, 
ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα  ο ΔΕΔΔΗΕ με ευθύνη του Αναδόχου ή και του Επιβλέποντα. 

Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει τις 
ευθύνες του "Επιβλέποντα" όπως προβλέπονται στη Σύμβαση. 
 

6. Αν ο Ανάδοχος είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί «Επιβλέπων» ή «Αναπληρωτής» του 
να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω, διαφορετικά 

είναι δυνατός ο ορισμός τρίτου προσώπου κατά τα ανωτέρω, με τα απαιτούμενα 
προσόντα. 

 
Άρθρο 10ο 

Προσωπικό του Αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη Σύμβαση με προσωπικό που απασχολεί ή 

θα απασχολήσει με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου για το σκοπό αυτό. Το 
προσωπικό πρέπει να είναι αριθμητικά  τουλάχιστον …………………. άτομα. Τα πρόσωπα 
που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος ως «Υπεύθυνους Εργασίας» (ειδικά για τις εργασίες 

κλαδεμάτων), υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδειών άσκησης επαγγέλματος 
Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων Δικτύων ή Βεβαίωσης Αναγγελίας (Τεχνίτες 

Ηλεκτρολόγοι Α΄ ειδικότητας) του Π.Δ. 108/2013, ΦΕΚ 141/Α/12-06-2013. Σε 
περίπτωση που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 108/2013, 
εφόσον στη Βεβαίωση Αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η 

ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να κατέχουν και να προσκομίσουν σχετική 
Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Επιπλέον, να χειρίζονται ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. Η 
επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα, 
που εκπροσωπούν τον ΔΕΔΔΗΕ. 

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

δηλώσει εγγράφως το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της 
Σύμβασης και να προσκομίσει στον ΔΕΔΔΗΕ, αντίγραφο των επαγγελματικών αδειών. Ο 
ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του 

προσωπικού, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο ή δεν εκτελεί 
με την απαραίτητη επιμέλεια και ακεραιότητα τα καθήκοντά του. 

 
3. Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του υποχρεούται να 
επιμελείται την εμφάνισή του και να είναι καθαρό. Επίσης οφείλει να εκτελεί 

προσηκόντως τα καθήκοντά του με βάση το περιεχόμενο των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, 

ανεξαρτήτως πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
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Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες του 

ΔΕΔΔΗΕ, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς, να μην προβαίνει σε 
συστάσεις προς τους χρήστες για προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να μην συζητεί 

για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία του 
ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει στην αρμόδια υπηρεσία του 
ΔΕΔΔΗΕ τα ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να 

ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

4. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται υπό 
την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και του Επιβλέποντα του τελευταίου. 
 

5. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει, δε θα 
χρησιμοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άτομα που έχουν οποιασδήποτε 

μορφής κωλύματα ή απαγορεύσεις.  
 
6. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στο ΔΕΔΔΗΕ τον κύριο 

Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον εκπροσωπεί σε 
όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ 

ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως 
θα αναφύονται. 

Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με ιδιαίτερο έγγραφο. 
Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου, εφόσον 

κατοικεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 

7. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων – υπηρεσιών όπως αναλυτικά 

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

δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος 
εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, των συμφωνημένων υπηρεσιών, σε καμία 
περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. 

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

ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κλπ) ο 
Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του 
συνεργείου, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες Ποινικές Ρήτρες ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ 

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

Άρθρο 11ο 
Ευθύνες του Αναδόχου  

 

1.   Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 
 

α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, 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 
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οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. 
  

2.   Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων του κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας 
Σύμβασης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη 
και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, 

που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και 
εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.λ.π.. 

 
3.  Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει 
εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίησή τους, 

προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. 
Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και 

αυτός υποχρεούται εντός 15 ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 
 

4.  Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζημιών ή ο ζημιωθείς 
εγείρει αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ.  θα παρακρατεί από την 

αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με 
τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, 

επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της. 
 
5.   Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, δε φέρουν καμία ευθύνη 

έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης 
από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί 

στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση  της 
Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
  

6. Ρητά συμφωνείται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε 
αξιόποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης είτε από τον 

Ανάδοχο είτε από το προσωπικό που χρησιμοποιεί και ότι κάθε ευθύνη για τυχόν 
ατύχημα που θα συμβεί κατά την εκτέλεση του είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο 
προσωπικό που θα απασχολεί, συμπεριλαμβανομένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή 

ψυχικής οδύνης χρηματικής ικανοποίησης, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
μόνον τον Ανάδοχο. 

 
7.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά 
του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο 

εφοδιασμός των συνεργείων του Αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

  
8. Κανείς από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, όλων θεωρουμένων ως ουσιωδών, 
δεν θεμελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου. 

 
9. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του 

άρθρου 332 του Αστικού Κώδικα, η ευθύνη του Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για την 
παράβαση όρων της παρούσας σύμβασης, δεν εκτείνεται στα διαφυγόντα κέρδη και δεν 
μπορεί να ξεπεράσει το συνολικό συμβατικό τίμημα, αρχικό ή μετά από ενδεχόμενη 

άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης. 
 

Άρθρο 12ο 
Κοινοπραξία και Σύμπραξη Επιχειρήσεων 
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1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για 
την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη ή Κ/Ξ  με 

την παρούσα Σύμβαση. 
 
2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό Εκπρόσωπο και σε όλη τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική 
συμμετοχή στην Σύμπραξη ή Κ/Ξ όλων των μελών αυτής. 

 
3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, Δήλωση ή το Κοινοπρακτικό …………… 
…………… …………………σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία  …………………….…….. συμμετέχει με 

ποσοστό …………………..και η Εταιρεία ……………………………………… συμμετέχει με ποσοστό 
………………………… στην  Σύμπραξη ή Κοινοπραξία. 

 
Άρθρο 13ο 

Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας- Άλλες 

υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εμπιστευτικότητα 
 

1. Ο  Ανάδοχος θα είναι πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος έναντι   του 
ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας Εργατικής και Ασφαλιστικής  

Νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το 
προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 
Σύμβασης. 

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

διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα 
απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο 
προσωπικό τους των νομίμων 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. 

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. 
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3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και 

τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου  
ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να 
ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. 
 

4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 
υποχρεωμένο να φέρει σε εμφανή θέση ταυτότητα με φωτογραφία και τα στοιχεία 

του, από τα οποία θα  προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του 
(Τεύχος ΣΤ’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ», 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. 
Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου εντός ακινήτου, το προσωπικό του 

Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της 
επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στον 
πελάτη τόσο την επιβλέπουσα υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την  επωνυμία και τα 

εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου/Υπεργολαβικής εταιρείας. 
 

5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα 
τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων 
εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό 
εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από 

βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 
 
6. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη ισχύουσα 

Νομοθεσία και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ασφάλειας καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού τους ώστε η 

εκτελούμενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 
 
7. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα 

οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύμβασης από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα 

πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και 
τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του 
Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει 

πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με Ειδικό Σήμα (Τεύχος ΣΤ’ 
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ», 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. 
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8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην 
Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις καθώς 

και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
9.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως αυστηρά απόρρητη 

και μυστική κάθε πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση 
λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με τον ΔΕΔΔΗΕ. Όλες οι πληροφορίες που 

θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας χαρακτηρίζονται ως 
«Εμπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε μορφή και αν παρασχεθούν  (έγγραφη, προφορική, 
ηλεκτρονική). 

  
9.1. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

   
- Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από 
τη συνεργασία και τις δραστηριότητές του με τον ΔΕΔΔΗΕ. 

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

τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
παρούσας και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση του 

ΔΕΔΔΗΕ. 
 
- Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις 

αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης 
της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών αντιγράφων για τον 

παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να 
τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. 
 

- Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέμα 
που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

 
- Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ όλες ή μέρος των 
Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. 

 
- Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου 

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

πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός: 
 

α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, 
   
β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες στο 

κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί ευρέως στο 
κοινό, χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας 

υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, 
  
γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας, 

αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή του Αναδόχου, όπως 
αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία υπήρχαν πριν την αποκάλυψη, 

 
δ) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον Ανάδοχο από 
τρίτο μέρος, που δεν είναι εργαζόμενος ή συνεργάτης του ΔΕΔΔΗΕ ούτε κατά 
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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. 

  
9.3. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 
πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών του 

ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την 
ισχύουσα Νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(679/2016 Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων & N 2472/1997 & Ν 4624/2019). 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 του 679/2016 
Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων & Ν 2472/97 & Ν 4624/2019, 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 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα & Ν 2472/1997 & Ν 4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν ή 

οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς  και που θα 
αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 
9.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει 
οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα 
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συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να 

επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή 
αποκάλυψή τους. 

  
9.5. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά σπουδαίο 
λόγο επαγόμενο την καταγγελία της Σύμβασης και την κατάπτωση της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση τον ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να 
ασκήσει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση και το 

νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, 
κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια 

οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας-Εμπιστευτικότητας  
που εδώ περιγράφονται. 

 
9.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του 
ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 
α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 

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

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

γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους 
τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και 
   
δ) να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις εξέδωσε, 

σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα επιβάλλεται η Ποινική 
Ρήτρα του Άρθρου 14 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία στην Αστυνομία προς 

αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της Ταυτότητας. 
 
9.7. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας 

μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται 
στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το τέλος της Συνεργασίας. 

 
9.8. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν 

ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

10. Σε περίπτωση απουσίας μελών του προσωπικού του λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια, 
τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.α.), ο Ανάδοχος πρέπει εντός 1 
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  14ο  

Ποινικές  Ρήτρες 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τη Σύμβαση έγκαιρα και στο χρονικό διάστημα, που 

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

Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου από την παρούσα επιβάλλονται 

ποινικές ρήτρες, που υπολογίζονται ως εξής: 
 
 

1. Εργασίες κλαδέματος ή κοπής δέντρων 

 
1.1. Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση της πρώτης χρονικής περιόδου 

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της πρώτης χρονικής περιόδου, όπως αυτή 
καθορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος (1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου), από υπαιτιότητα 

του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει Ποινική Ρήτρα ίση με το 
15% της ημερήσιας αποζημίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από τη διαίρεση 
του Ετήσιου Συμβατικού Τιμήματος με τη διάρκεια σε ημέρες (122 ημέρες) της πρώτης 

χρονικής περιόδου (……………/122 = ………….*0,15 = ………..€ ανά 
ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης). 

 
1.2. Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση της δεύτερης χρονικής περιόδου 
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της δεύτερης χρονικής περιόδου, όπως αυτή 

καθορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος (1 Ιουλίου έως 28 Φεβρουαρίου), από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει Ποινική 

Ρήτρα ίση με το 15% της ημερήσιας αποζημίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει 
από τη διαίρεση του Ετήσιου Συμβατικού Τιμήματος με τη διάρκεια σε ημέρες (243 
ημέρες) της δεύτερης χρονικής περιόδου (…………../243 = ……….*0,15 = ……….€ 

ανά ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης). 
 

1.3. Ποινικές Ρήτρες για τυχόν κακοτεχνίες 
Σε κάθε περίπτωση κακοτεχνίας (π.χ. υπερβολικό ή ελλιπές κλάδεμα που 
διαφοροποιείται από τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή,  αδικαιολόγητη ή άνευ 

αδείας κοπή δέντρου), θα   επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής 
μονάδας (τιμή δέντρου). 

 
1.4. Ποινικές Ρήτρες για τη μη περισυλλογή των προϊόντων κλάδευσης ή της 
κοπής των δέντρων   

Για κάθε περίπτωση μη περισυλλογής των προϊόντων κλάδευσης ή της κοπής των 
δέντρων από τον Ανάδοχο, μετά την παρέλευση 2 ημερών (Άρθρο 3, παρ.1.1), θα  

επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής μονάδας (τιμή δέντρου). 
 
1.5. Ποινικές ρήτρες για μη αποκατάσταση κακοτεχνιών.  

Επιπλέον των άλλων Ποινικών Ρητρών που θα επιβληθούν, σε περίπτωση μη άρσης της 
κακοτεχνίας εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα επιβάλλεται, για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης άρσης της κακοτεχνίας, Ποινική Ρήτρα ίση με την αντίστοιχη για 
υπέρβαση της χρονικής περιόδου (παρ. 1.1 και 1.2 του παρόντος Άρθρου).    
 

 
2. Εργασίες αποψίλωσης 

 
2.1. Ποινικές Ρήτρες μειωμένης απόδοσης 

Το ελάχιστο πλήθος των εκτελούμενων σημείων αποψίλωσης  ανά εντολή επίδοσης 
είναι το 90% του όγκου εργασιών της εντολής επίδοσης (Άρθρο 5 παρ. 2.3.). 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα 

μειωμένης απόδοσης ίση με το 10% της αξίας του ανεκτέλεστου όγκου εργασιών, που 
υπολείπεται προκειμένου να επιτευχθεί το 90% .  
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2.2. Ποινικές Ρήτρες για τυχόν κακοτεχνίες 
Για κάθε περίπτωση κακοτεχνίας, είτε για ακτίνα αποψίλωσης μικρότερη των 4m, είτε 

για ελλιπή αποψίλωση χωρίς την αποκάλυψη του χώματος, θα επιβάλλεται Ποινική 
Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής της συγκεκριμένης εργασίας (τιμή μονόστυλου ή 
τιμή δίστυλου).  

 
2.3. Ποινικές Ρήτρες για τη μη περισυλλογή των προϊόντων αποψίλωσης   

Για κάθε περίπτωση μη περισυλλογής των προϊόντων αποψίλωσης από τον Ανάδοχο, 
μετά την παρέλευση 2 ημερών (Άρθρο 3, παρ.1.2), θα  επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση 
με το πενταπλάσιο της τιμής της συγκεκριμένης εργασίας (τιμή μονόστυλου ή τιμή 

δίστυλου). 
 

2.4. Ποινικές ρήτρες για μη αποκατάσταση κακοτεχνιών.  
Επιπλέον των άλλων Ποινικών Ρητρών που θα επιβληθούν, σε περίπτωση μη άρσης της 
κακοτεχνίας εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα επιβάλλεται, για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης άρσης της κακοτεχνίας, Ποινική Ρήτρα ύψους 100 €. 
 

3. Γενικές Ποινικές Ρήτρες 
 

3.1. Ποινικές Ρήτρες για ψευδή δήλωση εκτέλεσης εργασίας  
Για κάθε περίπτωση ψευδούς δήλωσης εκτέλεσης εργασίας από τον Ανάδοχο,  θα 
επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της τιμής της συγκεκριμένης εργασίας 

(τιμή δέντρου για τα κλαδέματα, τιμή μονόστυλου ή τιμή δίστυλου για την αποψίλωση).    
 

3.2. Ποινική Ρήτρα σε περίπτωση παραβίασης των παρ. 4, 5, 6 & 7 του Άρθρου 
13 του παρόντος Τεύχους Α’  
Επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα για παραβίαση των Όρων των παρ. 4, 5, 6 & 7 του Άρθρου 

13 του παρόντος Τεύχους από το προσωπικό του Αναδόχου, ίση με το πενταπλάσιο της 
τιμής της συγκεκριμένης εργασίας (τιμή δέντρου για τα κλαδέματα, τιμή μονόστυλου ή 

τιμή δίστυλου για την αποψίλωση), για κάθε μέρα που θα τεκμηριώνεται από 
διενεργούμενο δειγματοληπτικό έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 

3.3. Τέλος, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση µε το ποσό των 100,00 € σε περίπτωση 
απώλειας ταυτότητας ή µη επιστροφής της όταν ζητηθεί από την Ε.Υ.. 

 
4. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα 
αν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποστεί ζημία. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν 

μπορεί να υπερβεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα 
των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

υπέρβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
 
5. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία 

Πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας 
που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της Πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές 

Ρήτρες παρακρατούνται από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 
6. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. Οι ρήτρες που επιβλήθηκαν για παράβαση 

τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται, αν τηρηθεί η επόμενη τμηματική προθεσμία/η 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης. 
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Άρθρο   15ο  

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 
 

1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, μερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση της Σύμβασης ή 
οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ, η 

οποία παρέχεται ή δεν παρέχεται κατά την απόλυτη κρίση του. 
  

2. Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή 

πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει 

όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου 
έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη της 
ολικής υποκατάστασης και της πλήρωσης των ανωτέρω κριτηρίων. 

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

έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

4. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για τον ΔΕΔΔΗΕ, 
η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, 

εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 
  

5. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από 
την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς 
προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την  προϋπόθεση ότι θα 

συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η καταβολή των εκχωρηθέντων 
ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση: 

  
α. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, ο ΔΕΔΔΗΕ 
μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό ακόμα και εάν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 

επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή, 
 

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. 
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Άρθρο 16ο  

Υπεργολάβοι 
 

1. Ο Ανάδοχος μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος της Σύμβασης 
υπεργολαβικά σε τρίτον για τον οποίο το έχει δηλώσει σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης και έχει προσκομίσει με τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου σχετική 

δήλωση του Υπεργολάβου. Προϋπόθεση επίσης έγκρισης Υπεργολαβίας, είναι ο 
Ανάδοχος να εκτελεί με ίδια μέσα, κύρια τμήματα της Παροχής Υπηρεσιών που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του Συνολικού 
Συμβατικού Τιμήματος της Παροχής Υπηρεσιών. Η υπεργολαβική ανάθεση δεν αναιρεί 
την ευθύνη του Αναδόχου για την καλή εκτέλεση ολόκληρης της Σύμβασης. 

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

Σύμβασης Υπεργολάβο πέραν του δηλωθέντος με την Προσφορά του, εφαρμόζεται η 
διάταξη του Άρθρου 15, περί απαγόρευσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, 
που χορηγείται κατά την ελεύθερη κρίση του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
 

3. Η τήρηση των υποχρεώσεων του Άρθρου 20 παρ. 2 της παρούσας από τον 
Υπεργολάβο υπόκειται σε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, χωρίς να αίρεται η 

ευθύνη του Αναδόχου. 
 

Άρθρο 17ο  

Φορολογικές υποχρεώσεις 
 

Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το 
ΔΕΔΔΗΕ) παράβολα, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την 
εκτέλεση της παρούσας υπέρ του Δημοσίου, Δήμων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν 

πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο. 

 
Άρθρο 18ο  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 
1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγύηση έκδοσης……………………..…...…, ποσού 

………….….€ (……….. χιλιάδων ……………………….. ευρώ και …………………. 
λεπτών (5% του συμβατικού ποσού), ………………..., με αριθ. …………../…-….-…….. για 
την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας 

Σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 
 

2. Η Εγγύηση επιστρέφεται στον Εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που 
δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα να 
αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην 

πιο πάνω Εγγύηση και αφορούν την είσπραξη αυτής (της Εγγύησης) από τον Εγγυητή 
και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο 

δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω Εγγύησης ή να την θέσει σε δικαστική 
μεσεγγύηση. 
 

3. Τέλος συμφωνείται ότι η Εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη 
εμπρόθεσμη και προσήκουσα σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της 

Σύμβασης και μετά την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ 
περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες 
περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την 
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περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα 

συμμορφωθεί με οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα 
να την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική 
ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 

 

Άρθρο 19ο  
Ασφαλίσεις 

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών 
σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης 
και για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας που ισχύει για 

την ασφάλεια του προσωπικού. 
 

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 ΤΕΥΧΟΣ Ε΄ «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσης Σύμβασης. 
 

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 ΤΕΥΧΟΣ Ε΄ «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσης Σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 20ο  
Ειδικοί Όροι 

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

και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Γι’ αυτό 
δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα πιθανά δικαιώματά του 
από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του Α.Κ.. 

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

τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν 
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 
3. Επίσης, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις 

διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 
του επαγγελματικού κινδύνου. 

 

Άρθρο 21ο  
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 

κατέβαλε. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις 
εργαζομένων, ανταπεργίες (Lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των 

Αρχών, κωλυσιπλοϊα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, 
θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, είναι δυνατόν 
να γίνονται αντικείμενο επίκλησης και από το ΔΕΔΔΗΕ ανεξαρτήτως των κατωτέρω 

προβλέψεων. 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 
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οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια 

περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Περιστατικά Ανωτέρας Βίας Υπεργολάβου του Αναδόχου 
δεν θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Ανάδοχο. 

 
Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως και με επίσημα αποδεικτικά έγγραφα το 

περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση 
στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των 

καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον ΔΕΔΔΗΕ αμέσως και 

πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση 
Ανωτέρας Βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει 

δικαίωμα να την επικαλεστεί. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 
περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 
 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 
προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο 

πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε 
αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας. 
 

Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα   
καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο 

 
Άρθρο 22ο  

Καταγγελία της Σύμβασης 
 

1.  Επιπλέον των προβλεπόμενων στον ΚΕΠΥ περιπτώσεων και λόγων και 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. 
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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. 
 
2. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων 

που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «εργασιών»,   συνιστά λόγο 
καταγγελίας της Σύμβασης. 

 
3. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Η Σύμβαση 
καταγγέλλεται, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική 

διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική 
διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά 

παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 15 της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος 
υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με 
οποιοδήποτε τρίτο. 

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

παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ 
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση συνδρομής λόγου καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η 
αναφερόμενη στο Άρθρο 18 της παρούσας Σύμβασης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και 
επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, 

ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 
 

5. Με την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται εκκαθάριση 
της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος 
την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε να τις αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο 

νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, 
τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν 

προσκομιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο της Παροχής Υπηρεσιών. 
 
6. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων 

του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 
 

α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών. 
 
β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 

ημερομηνία της καταγγελίας. 
 

γ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ζημία που απορρέει από τη μη 
εκτέλεση της Σύμβασης, ανεξαρτήτως επιβολής ποινικών ρητρών και καταπτώσεως της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 

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

τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο 
τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί  σύμφωνα με την Σύμβαση και θα 

καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς 
χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε 

περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε,  ο ΔΕΔΔΗΕ 
μπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 
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8. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλει στον 

Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, 
για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της 

καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν Ποινικές Ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι 
αυτήν την ημερομηνία. 
 

9. O ΔΕΔΔΗΕ 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. 

 
β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία εκ των 

προβλεπόμενων στο άρθρο 13 του ΚΕΠΥ κατάσταση, με βάση την οποία θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 

γ. Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ , η οποία έχει 

αναγνωρισθεί με απόφαση του  Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του Άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 
10. Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του και χωρίς ακόμα παράβαση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά. Η καταγγελία 
κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο και φέρει τα αποτελέσματά της μετά την πάροδο 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της καταγγελίας. 
 

Άρθρο 23ο 

Απαιτήσεις  
 

1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση 
σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Ε.Υ. μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από την  ημερομηνία που 

εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 
Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του. 
 
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 

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

 
3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 
δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ 

περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα 
στοιχεία. 
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Άρθρο 24ο  

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 25ο   

 Αντίκλητος 
1. Ο Ανάδοχος, δηλώνει με την παρούσα ότι διορίζει και καθιστά αντίκλητό του 

στην Ελλάδα τον/την κ. .............................(όνομα, όνομα πατρός, επώνυμο, 
επάγγελμα), κάτοικο ........................... (πόλη, οδός, αριθμός, Ταχ. Κωδ.).  

 
2. Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω 
διεύθυνσή του, θα επιδίδονται με παραγγελία του ΔΕΔΔΗΕ ή των καθολικών ή ειδικών 

διαδόχων και εκπροσώπων του όλα τα σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4 του 
κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη Σύμβαση 

εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών εγγράφων 
δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων (αναθέσεων) ή πράξεων, που επιβάλουν 
ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από αυτόν στον οποίο έγινε η επίδοση, 

εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. 
 

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επίδοση προς τον συμβατικά διορισμένο αντίκλητο 
είναι δυνητική, η δε ανάκληση ή παραίτησή του επιφέρει αποτελέσματα κατά του 
ΔΕΔΔΗΕ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του, μόνο από της κοινοποίησης σ’ αυτόν 

και αυτούς της σχετικής γνωστοποιήσεως και μόνο αν περιλαμβάνει διορισμό άλλου 
αντίκλητου στην ίδια πόλη με ακριβή αναγραφή της διευθύνσεώς του. Τα ίδια ισχύουν 

και σε περίπτωση μεταβολής της διευθύνσεως του διορισθέντος αντικλήτου που 
αναγράφεται στη Σύμβαση ή σε μεταγενέστερο διορισμό. 
4. Διορισμός Αντικλήτου απαιτείται μόνον σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εδρεύει 

στην αλλοδαπή. 
 

Άρθρο 26ο  
Τροποποίηση Σύμβασης 

 

Τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
μερών και υπό τους όρους του άρθρου 11 παρ. 4 του ΚΕΠΥ.  

 
 

Άρθρο 27ο  

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.  
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Άρθρο 28ο  
Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

 
1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την ερμηνεία, 
εφαρμογή, εκτέλεση ή εκκαθάριση της Σύμβασης ή αφορά σε σχέσεις των 

συμβαλλόμενων μερών συνεχόμενων με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν αξιώσεων εξ αδικοπραξίας, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 

Δικαστήρια 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  
 

 



 

 
 
 
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης  
Περιοχή  Κεντρικής Θεσσαλονίκης  

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021 

Αρ. SAP:…………………………  

 
 

 
 

Ανάδειξη Αναδόχου για: 
 

 
1. “Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που 

γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής”  

 
 

2. “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία 
ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.”  

 
 
 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ   Β΄ 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΦΥΛΛA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

1. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή  ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ 

ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ”  

2. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ.”  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

(€)  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ (€)  

Κλάδεμα δέντρων, πλησίον 

γυμνών αγωγών & 

συνεστραμμένων καλωδίων 

εναερίου Δικτύου Μ.Τ. και 

Χ.Τ., συγκεντρικών καλωδίων 

& παροχών εναερίου Δικτύου 

Χ.Τ.,  καθώς και περισυλλογή 

των κλαδιών                          

(ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ-ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ)  

………. ………….. ………….. 

Κοπή δέντρων, καθώς και 

περισυλλογή των κλαδιών                                                    

(ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ-ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟ)  

…… …… ………….. 

Κοπή συστάδων καλαμιών &  συστοιχιών δέντρων-

δημιουργία ζώνης (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)  
………….. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ  

ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ  (€)  
………… 

Αποψίλωση χόρτων κάτω από 

τα σημεία ζεύξης, προστασίας 

και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ. 

(ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΟΣΤΥΛΩΝ-

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΟΣΤΥΛΟ)  

……… ……………. ……… 

Αποψίλωση χόρτων κάτω από 

τα σημεία ζεύξης, προστασίας 

και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.                                                   

(ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΣΤΥΛΩΝ-ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΔΙΣΤΥΛΟ)  

…… ……. ……… 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ  

ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ(€)  
…………. 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ 

(€)  
…………. 

 
 

 
 

 

Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας 

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

 

 
 
 



 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021  

 
Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για την «Εκτέλεση Εργασιών 

Κλαδεμάτων ή Κοπής Δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια Δίκτυα Διανομής»  

και  «Εκτέλεση Εργασιών Αποψίλωσης κάτω από τα Σημεία Ζεύξης,  Προστασίας  

και  Υ/Σ του Δικτύου ΜΤ» στην Περιοχή  Κεντρικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης 

Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης.  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Του/της:  

 

«  » 

 

Για τις υπηρεσίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών 

που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη 

Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες  επί  

τοις εκατό στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/ 

2021  και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν.  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«Εκτέλεση Εργασιών Κλαδεμάτων ή 

Κοπής Δέντρων που γειτνιάζουν με τα 

εναέρια Δίκτυα Διανομής»  και  

«Εκτέλεση Εργασιών Αποψίλωσης 

κάτω από τα Σημεία Ζεύξης,  

Προστασίας  και  Υ/Σ του Δικτύου 

ΜΤ» στην Περιοχή  Κεντρικής 

Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης 

Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης  

Προσφερόμενη 

Έκπτωση  

σε ακέραιες 

μονάδες  

επί τοις εκατό στο 

ποσό των ………..  

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021  

…………………………………  

  

   (αριθμητικώς και 

ολογράφως)  

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι  αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές 

μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της 

παραπάνω έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας 

υπηρεσίας που θα μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021 του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 

Ημερομηνία  

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή  

Νόμιμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης  
Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021 

Αρ. SAP:………………………… 

 
Ανάδειξη Αναδόχου για: 

 
 

 

1. “Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν 
με τα εναέρια δίκτυα Διανομής” 

 
 

 
 

2. “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, 
προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.” 

 
 

 
ΤΕΥΧΟΣ   Γ΄ 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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1. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ 

ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ” 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 
 Άρθρο 1   Τιμολόγιο εργασιών Αναδόχου 

 
 Άρθρο 2   Πληρωμή Αναδόχου 
 

 Άρθρο 3   Προσωπικό Αναδόχου 
 

 Άρθρο 4   Όροι διακοπής εργασιών 
 
 Άρθρο 5  Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών 

 
 Άρθρο 6   Κλάδεμα ή κοπή δένδρων εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

 
 Άρθρο 7   Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας 

 
Συνημμένα: 
 

 Απόσπασμα «Εγχειριδίου ασφαλών μεθόδων εργασίας» ΔΕΗ Α.Ε. 
 

 Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας 
 
 Οδηγίες Διανομής ΔΕΗ Α.Ε. Νο 14 και 15 (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία) 
 

 Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία) 
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1. “Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα 

εναέρια δίκτυα Διανομής” 
 

Άρθρο 1ο  
Τιμολόγιο εργασιών Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επιθεώρηση, όσον αφορά στις 
εργασίες κλαδεμάτων, του συνόλου του Δικτύου του Σχεδίου ΔΕΔΔΗΕ (Πινακίδα, 

Δίπολο, Υ/Σ) που του επιδόθηκε  και να κλαδέψει όλα τα δέντρα που πλησιάζουν το 
εναέριο δίκτυο σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπόμενων ορίων ασφαλείας και θα 
σημειώνει στα Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Η επιμέτρηση των 

εργασιών και η τιμολόγηση θα γίνεται ανά δέντρο που κλαδεύτηκε. Σε περίπτωση που 
από την επιθεώρηση του Σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ δεν προκύψουν εργασίες κλαδέματος ή 

κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία 
ζώνης), δεν θα αποζημιώνεται ο Ανάδοχος. 
 

Η αμοιβή του Αναδόχου για όλες τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του θα καταβάλλεται 
βάσει μηνιαίας Πιστοποίησης Εργασιών (συνημμένο Έντυπο Πιστοποίησης Εργασιών), η 

οποία θα προσδιορίζει: 
 

1.1. Το πλήθος των δέντρων που κλαδεύτηκαν και το πλήθος των δέντρων που 
κόπηκαν ολοσχερώς, κατά τον αντίστοιχο μήνα ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση 
τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών. 

 
1.2. Σε περίπτωση κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία 

ζώνης), η αποζημίωση του Αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, βάσει των 
ανθρωποωρών εργασίας, του πλήθους των ατόμων που εργάστηκαν και των 
μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Η αποζημίωση αυτή, όσον αφορά στο 

προσωπικό, θα προκύπτει από τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας και όσον αφορά στα μηχανήματα από τις αντίστοιχες καθοριζόμενες από το 
νόμο κατώτατες τιμές εργασίας ανά είδος μηχανήματος (π.χ. καλαθοφόρα οχήματα, 
φορτηγά, κλπ). 

 
1.3. Το άθροισμα των αμοιβών του Αναδόχου (είτε ανά δέντρο, είτε απολογιστικά, είτε 

ανά μονόστυλο ή δίστυλο), αποτελεί τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου βάσει της 
οποίας ανακηρύχθηκε μειοδότης. 
Στο ποσό της αμοιβής του Αναδόχου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που είναι 

απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, όπως η αμοιβή του 
προσωπικού του Αναδόχου, οι εισφορές ή τα ασφάλιστρα σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, η δαπάνη και τα ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων, η δαπάνη του 
εξοπλισμού και των εργαλείων, οι δαπάνες για τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και 
ζημιών, οι δαπάνες για την κάλυψη αποζημιώσεων ατυχημάτων καθώς επίσης και το 

εργολαβικό κέρδος. 
Συνεπώς ο ΔΕΔΔΗΕ, εκτός από την καταβολή στον Ανάδοχο του συμφωνηθέντος 

ποσού και την καταβολή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, δεν έχει καμία άλλη 
υποχρέωση και οποιαδήποτε δαπάνη, που έχει σχέση με τις συμβατικές εργασίες, 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 2ο 

Πληρωμή Αναδόχου 
 

Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Συμφωνητικού. 
 

Ο Ανάδοχος πριν την τελική εκκαθάριση της Σύμβασης υποχρεούται να            

προσκομίσει στο ΔΕΔΔΗΕ όλες τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις για τις ζημιές (π.χ. 
υπερβολικό κλάδεμα που υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή,  

αδικαιολόγητη ή άνευ αδείας κοπή δένδρου) που τυχόν έχει προκαλέσει προς Τρίτους 
και οι οποίες είτε δεν είχαν (στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερωθεί για τις 
ζημιές από τους ζημιωθέντες Φορείς ή Ιδιώτες) είτε είχαν καταγραφεί από αυτόν στα 

«Ημερήσια Δελτία Εργασίας» (βλέπε Άρθρο 7). 
 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και επιπλέον ο 
ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Αναδόχου ή κατά του ΔΕΔΔΗΕ, τότε η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία θα παρακρατεί από την πληρωμή του Αναδόχου το ποσό που ζητά ο 

ζημιωθείς, προσαυξημένο με τους τόκους μιας τριετίας (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο 
υπερημερίας) και με τα κατ’ εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Ο Ανάδοχος μπορεί εναλλακτικά 

να καλύψει την παραπάνω απαίτηση προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή της έγκρισης 
του ΔΕΔΔΗΕ για ποσό όσο η ανωτέρω παρακράτηση. Εφόσον εκδοθεί καταδικαστική 

απόφαση γίνεται διακανονισμός με βάση το ποσόν που επιδικάστηκε συν τα 
πραγματοποιηθέντα δικαστικά έξοδα. Διαφορετικά επιστρέφεται το ποσόν που 
παρακρατήθηκε ή επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή. 

 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και επιπλέον ο 

ζημιωθείς δεν έχει εγείρει αγωγή μέχρι το στάδιο εκκαθάρισης της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει είτε απαλλακτικές αποδείξεις από τον 
ζημιωθέντα, στην περίπτωση που αποκατέστησε τη ζημιά ή τον αποζημίωσε είτε 

Εγγυητική Επιστολή η οποία να καλύπτει την απαίτηση του ζημιωθέντος, 
προσαυξημένη με τους τόκους χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό που απομένει μέχρι 

να παραγραφεί η απαίτηση (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας) καθώς και με 
τα κατ’ εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να παραμείνει στο 
ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής ή μέχρι την παραγραφή 

της απαίτησης αν δεν εγείρει αγωγή ο ιδιώτης.  
Όταν ο ζημιούμενος είναι Δημόσιος Οργανισμός ή Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας ή Δήμος 

ή Κοινότητα κ.λ.π. ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω (παρακράτηση ή Εγγυητική 
Επιστολή χωρίς να χρειάζεται να γίνει αγωγή κατά του Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Άρθρο 3ο 
Προσωπικό  Αναδόχου 

 
1. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών 
ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να 

έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική 
Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια 

αποπεράτωση της Παροχής Υπηρεσιών. 
 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στο ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογραφή της Σύμβασης το 

όνομα και τα στοιχεία ταυτότητας των Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος όπως αυτή περιγράφεται στο Τεύχος «Συμφωνητικό», Άρθρο 10 παρ. 1.) 

οι οποίοι εξουσιοδοτούνται απ’ αυτόν να ενεργούν ως «Υπεύθυνοι Εργασίας» των 
συνεργείων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στις συνημμένες Οδηγίες Διανομής Νο 14 και 15 (π.χ. να 

παραλαμβάνουν την «Πιστοποίηση Απομόνωσης Εγκαταστάσεων ΔΕΗ Α.Ε.» από το 
αρμόδιο Όργανο του  ΔΕΔΔΗΕ, να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας (π.χ. τοποθέτηση 

«Γειώσεων Εργασίας»), να παραδίδουν την «Πιστοποίηση Αποπεράτωσης Εργασίας» 
στο αρμόδιο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ). Σύμφωνα με τα παραπάνω, «Υπεύθυνοι Εργασίας» 
των συνεργείων του Αναδόχου είναι ο: 

 
………………………………………………………………………….(ονοματεπώνυμο) 

  
………………………………………………………(ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας)  
 

και ο   
 

……………………………………………………………………………(ονοματεπώνυμο)  
 

……………………………………………………….(ιδιότητα, Αριθ. επαγγελματικής άδειας).  

 
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της 

επαγγελματικής άδειας των Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 

Άρθρο 4ο 
Όροι  διακοπής εργασιών 

 

Συμφωνείται ότι διακοπή των εργασιών επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις εξής 
περιπτώσεις, πέραν από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας: 

 
α. Σε περίπτωση σημαντικής βλάβης καλαθοφόρου οχήματος του Αναδόχου που     
εξυπηρετεί τις εργασίες, εξ αιτίας της οποίας επιβάλλεται η ακινητοποίησή του, οι 

εργασίες διακόπτονται για δύο το πολύ εργάσιμες  ημέρες, εάν το ζητήσει ο Ανάδοχος 
και ειδοποιήσει επί αποδείξη τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ.  

 
β. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την υπαίθρια εργασία. 

 

Άρθρο 5ο 
Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών 

 
Για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη 
ζημιών, θα εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: 

 
1. Διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας έναντι ηλεκτροπληξίας 

Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας θα αντιμετωπίζονται με λήψη των απαραίτητων κατά 
περίπτωση μέτρων, όπως αυτά καθορίζονται στις συνημμένες Οδηγίες Διανομής (ΟΔ) 
της ΔΕΗ Α.Ε. Νο 14 και 15. 

Στο πλαίσιο των Οδηγιών αυτών οι βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία του εργαζόμενου προσωπικού έναντι ηλεκτροπληξίας είναι 

οι παρακάτω αναφερόμενες. 
 
1.1. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Αναδόχου εξετάζει αν απαιτείται η θέση εκτός 

τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε. που γειτνιάζει με τα δένδρα που θα κλαδευτούν ή θα 
κοπούν, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων την απόσταση μεταξύ του χώρου εργασίας 

και της υπό τάση εγκατάστασης, το είδος της εγκατάστασης, τη φύση της εργασίας, το 
είδος των  χρησιμοποιούμενων εργαλείων, εξοπλισμού και μέσων, το είδος του  



  

 
 
                                                                              
  7/14 

δένδρου, το ύψος του δένδρου ή/και το μήκος και το βάρος των κλώνων που θα 

κοπούν. Η εξέταση αυτή επιβάλλεται να προηγείται κατά ικανό χρονικό διάστημα (το 
διάστημα αυτό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΟΔ ΔΕΗ Νο 14 δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των 96 ωρών) της εκτέλεσης των εργασιών κλάδευσης ή κοπής δένδρου, 
ώστε, σε περίπτωση που προκύψει ότι είναι αναγκαία η θέση εκτός τάσης της 
εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε., να υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι πελάτες 

που θα υποστούν διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. 
ανωτέρα βία) επιτρέπεται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση πελατών. 
 
1.2. Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1. κριθεί από τον 

Ανάδοχο ότι απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε., υποβάλλεται 
απ’ αυτόν σχετική Αίτηση προς το ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΟΔ 

Νο 14. 
Αφού εξεταστεί το αίτημα του Αναδόχου από την Ε.Υ. και κριθεί αναγκαία, για την 
πραγματοποίηση των εργασιών, η θέση του τμήματος του δικτύου εκτός τάσης, θα 

ακολουθούνται από το ΔΕΔΔΗΕ οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Οδηγία αυτή 
καθώς και από την ΟΔ Νο 15, για την εκτέλεση εργασιών εκτός τάσης. Δηλαδή 

εγκρίνεται η αίτηση από το ΔΕΔΔΗΕ με ή χωρίς τροποποιήσεις και γνωστοποιείται η 
έγκριση στον Ανάδοχο, εκδίδεται Σημείωμα Χειρισμών από το ΔΕΔΔΗΕ κ.λ.π. 

Ο αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες, 
μπορεί να αποτελεί, στο πλαίσιο των αναφερόμενων στις ΟΔ Νο 14 και 15, τον 
«Υπεύθυνο Απομόνωσης». 

Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3, παράγραφο 2 πρόσωπα, αποτελούν, στο πλαίσιο των 
αναφερομένων στις ΟΔ Νο 14 και 15, τους «Υπευθύνους Εργασίας» των συνεργείων 

του Αναδόχου. 
 
1.3. Στην περίπτωση που από την εξέταση της παραγράφου 1.1. προκύψει ότι δεν 

απαιτείται η θέση εκτός τάσης της εγκατάστασης ΔΕΗ Α.Ε., αλλά οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν εμπίπτουν στην κατηγορία των «Εργασιών κοντά σε εγκαταστάσεις υπό 

τάση» (σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό που δίνεται στην παράγραφο (1γ) της ΟΔ Νο 
15), ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της ΟΔ Νο 15 
για την εκτέλεση εργασιών «κοντά» σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τάση. 

Μεταξύ των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται από τους αναφερόμενους 
στο Άρθρο 3, παράγραφο 2, «Υπευθύνους Εργασίας», όταν το κλάδεμα ή η κοπή 

δένδρου εκτελείται «κοντά» σε υπό τάση εγκαταστάσεις ΔΕΗ Α.Ε. περιλαμβάνονται και 
η εκτέλεση της εργασίας από ικανό προσωπικό, η χρήση σχοινιών (ξηρών κατά 
προτίμηση μονωτικών π.χ. από νάϋλον ή από πολυαμίδιο) για τη συγκράτηση και τον 

έλεγχο της πορείας (κατεύθυνσης) που πρέπει να ακολουθήσουν οι κλώνοι για το 
ασφαλές κατέβασμά τους στο έδαφος χωρίς να έρθουν σε επαφή με τους υπό τάση 

αγωγούς της εγκατάστασης, η κάλυψη των γειτονικών εναέριων γραμμών ΧΤ με  
μονωτικά καλύμματα (αν κριθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΟΔ Νο 15, ότι το 
συγκεκριμένο μέτρο ασφάλειας απαιτείται). 

 
1.4. Το προσωπικό του Αναδόχου δεν θα εγγίζει αγωγούς ή κλαδιά που εφάπτονται σε 

αγωγούς ή μεταλλικά εξαρτήματα των στύλων και γενικότερα στοιχεία των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ΔΕΗ Α.Ε., εάν προηγουμένως δεν ζητήσει οδηγίες από τους 
«Υπευθύνους Εργασίας» και δεν εφαρμόσει τις οδηγίες αυτές. 
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2. Λοιπά μέτρα ασφαλείας 

 
2.1. Όλα τα μέλη του συνεργείου θα φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο 

πουκάμισο (εφαρμοστά όχι φαρδιά), γάντια εργασίας για προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους, γυαλιά ή ασπίδια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (π.χ. προστασία 
από εκτινασσόμενα αντικείμενα), άρβυλα ασφαλείας, συστήματα προστασίας από 

πτώση και προστατευτικά κράνη. 
 

2.2. Για όλα τα χρησιμοποιούμενα είδη ατομικού και ομαδικού εξοπλισμού ( π.χ. γάντια 
εργασίας ή μονωτικά, συστήματα προστασίας από πτώσεις, φορητές σκάλες, 
καλαθοφόρα  οχήματα, βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα) θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι 

οδηγίες που αναφέρονται, από τον κατασκευαστή τους, στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
και συντήρησής τους.  

Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα αναφερόμενα στο συνημμένο 
απόσπασμα του «Εγχειριδίου ασφαλών μεθόδων εργασίας» (Έκδοση ΔΕΗ Α.Ε. /Τομέας 
Πρόληψης Ατυχημάτων/1981) και τα συνημμένα σχήματα 2, 3 και 4.  

Όλα τα είδη εξοπλισμού ατομικής προστασίας και τα μηχανήματα που θα                  
χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τη Νομοθεσία και θα πρέπει να                  

βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 
 

2.3. Η περισυλλογή των προϊόντων του κλαδέματος ή της κοπής των δένδρων από τον 
τόπο εργασίας θα γίνεται από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
απομάκρυνσή τους άμεσα, θα παραμείνουν με ευθύνη του Αναδόχου σε παρακείμενη 

του τόπου εργασίας θέση το πολύ για δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να μη 
προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο 

μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Αναδόχου. 
Στην περίπτωση κοπής δένδρου στο όριο δρόμου θα λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε  να 
αποφευχθεί παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. 

 
2.4. Ο Ανάδοχος θα φροντίζει να υπάρχει πάντοτε, μέσα στο μεταφορικό μέσο του 

συνεργείου φορητό φαρμακείο πρώτων βοηθειών πλήρες με φάρμακα, των οποίων δεν 
έχει λήξει η προθεσμία χρήσης. 
Το περιεχόμενο του φαρμακείου αυτού θα είναι το ίδιο με αυτό των φορητών 

φαρμακείων πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

2.5. Εκτός από τα μέτρα ασφαλείας που καθορίζονται στο παρόν Άρθρο, ο Ανάδοχος 
μπορεί και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσθετο μέτρο, που επιβάλλεται από τη φύση και 
τις συνθήκες εργασίας, για την προστασία του εργαζόμενου προσωπικού. 

 
2.6. Το χρησιμοποιούμενο, για την εκτέλεση κάθε εργασίας, προσωπικό πρέπει να έχει 

σαφή γνώση της εργασίας την οποία θα πραγματοποιήσει.  
Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να έχει σαφή γνώση των βασικών διαδικασιών και 
μεθόδων χορήγησης πρώτων βοηθειών, τεχνικών διάσωσης και κατάσβεσης φωτιάς. 

 
2.7. Πριν από την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να 

εξασφαλίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλέφωνο, ραδιοτηλέφωνο) η επικοινωνία 
μεταξύ των «Υπευθύνων Εργασίας» του Αναδόχου και αφενός του αρμόδιου Τεχνικού 
του ΔΕΔΔΗΕ που ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες των συνεργείων και αφετέρου 

του αρμόδιου για χειρισμούς στο δίκτυο γραφείου του ΔΕΔΔΗΕ (ΚΕΔΔ ή Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ ή 
Σταθμού Παραγωγής). 
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2.8. Κατά τη διάρκεια της Παροχής Υπηρεσιών θα τηρείται από τον Ανάδοχο 

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 8 του Ν 1396/83 και 
στην ΑΠ 130646/84, εφόσον είτε η Παροχή Υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει πάνω 

από τριάντα (30) ημέρες και απασχολούνται σ’ αυτήν περισσότεροι από είκοσι (20) 
εργαζόμενοι είτε ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας υπερβαίνει το πεντακόσια (500) 
ημερομίσθια. 

 
2.9. Η προσέγγιση και η απομάκρυνση από κάθε δένδρο θα γίνεται μέσω των 

μονοπατιών ή ακαλλιέργητων λωρίδων που ενδεχομένως υπάρχουν, ώστε να 
αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες. 
Ιδιαίτερη μέριμνα και ευαισθησία πρέπει να επιδεικνύεται για τα δένδρα που βρίσκονται 

σε αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα κ.λ.π. 
 

2.10. Το προσωπικό  του Αναδόχου θα εφαρμόζει πιστά τις παρούσες οδηγίες 
πρόληψης ατυχημάτων και ζημιών. Αν κάποιο μέλος του συνεργείου δεν υπακούει και 
δεν εφαρμόζει τις οδηγίες αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το απομακρύνει αμέσως 

και αν χρειάζεται να το αντικαταστήσει 
Αν δεν το κάνει, ο αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, διακόπτει τις εργασίες μέχρι της 

απομάκρυνσης του μέλους αυτού και ειδοποιεί αμέσως την Υπηρεσία του (Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία). 

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες που ενδεχόμενα θα 
του δοθούν από αρμόδιο αδειούχο Γεωτεχνικό (π.χ. Γεωπόνο), τα στοιχεία του οποίου 
θα γνωστοποιηθούν σ’ αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ώστε να διενεργούνται 

τα κλαδέματα σύμφωνα με τους δενδροκομικούς κανόνες. 
      

2.11. Αν το προσωπικό του Αναδόχου προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά στο ίδιο ή στο 
προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή σε τρίτο, από παράβαση των συμβατικών όρων (π.χ. 
απροσεξία κατά το κλάδεμα), τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό ή τη ζημιά 

αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

2.12. Για τα καλαθοφόρα οχήματα του Αναδόχου θα πρέπει να προσκομισθούν στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών Καταλληλότητας, 
τα οποία έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) Φορέα 

Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία 
περί Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Υπουργική Απόφαση 15085/593/2003 – ΦΕΚ 

1186/Β΄/25-8-2003: «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων»). Σε 
περίπτωση λήξης της ισχύος των παραπάνω Πιστοποιητικών Καταλληλότητας εντός της 
χρονικής περιόδου Ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία νέα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της υπόψη νομοθεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης.  
 

2.13. Στην περίπτωση παλαιού αυτοκινήτου αυτό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σε Κέντρο 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). Το πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου, το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος και η άδεια ρυμούλκησης με το αντίστοιχο 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα ελέγχονται από το ΔΕΔΔΗΕ πριν την υπογραφή της 
Σύμβασης και θα επισυνάπτονται σ’ αυτή.  
Αν συμβεί αυτοκινητικό ατύχημα, τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό 

αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

2.14. Ο Ανάδοχος έχει ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψης και 
Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας 
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(Ν 3850/2010 "Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων" ΦΕΚ Α 84/2.6.2010, την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96). 
 

2.15. Στην περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων και τήρησης των 
κανόνων ασφαλείας όπως προβλέπονται από τη Νομοθεσία θα ακολουθούνται τα 
αναφερόμενα στα Άρθρα 13 & 20 του Συμφωνητικού.   

 
Άρθρο 6ο 

Κλάδεμα ή κοπή δένδρων εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
 

Στην περίπτωση που απαιτείται κλάδεμα ή κοπή σε δένδρα, τα οποία βρίσκονται εντός 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει αυτό να γίνεται γνωστό στον Ανάδοχο, έτσι 
ώστε να αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες άδειες για την 

είσοδο σε στρατιωτικούς κλπ χώρους. 
            

Άρθρο 7ο 

Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας. Αυτό 
τηρείται σε βιβλίο με αριθμημένα, εις διπλούν, φύλλα, το ένα από τα οποία είναι 

διάτρητο και μπορεί να αποκοπεί. Το Δελτίο υπογράφεται από τον Ανάδοχο ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπό του, από τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ και από τον 
Εντεταλμένο Εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ της Παροχής Υπηρεσιών. Μετά την υπογραφή το ένα 

φύλλο αποκόπτεται και περιέχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Στο Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του Αναδόχου, το 

προσωπικό που εργάστηκε με αναφορά σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι ώρες εργασίας 
καθώς και κάθε πληροφορία  που κρίνει απαραίτητη ο ΔΕΔΔΗΕ για το προσωπικό αυτό, 
στοιχεία που αφορούν τα χρησιμοποιηθέντα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα (π.χ. 

καλαθοφόρο όχημα) καθώς και οι εργασίες που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα. 
Επίσης θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα συμβάντα (ζημιές) της ημέρας που έχουν 

σχέση με την εκτέλεση των εργασιών. Θα υπάρχει στο Δελτίο ιδιαίτερο πεδίο για τυχόν 
παρατηρήσεις των αρμοδίων Οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα 
Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας). 

 
Συνημμένα: 

 
- Απόσπασμα «Εγχειριδίου Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας» ΔΕΗ Α.Ε. 

 

- Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας 
 

- Οδηγίες Διανομής ΔΕΗ Α.Ε. Νο 14 και 15 (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία) 
 

- Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) (επισυνάπτονται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία) 
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2. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ.”. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 Άρθρο 1   Τιμολόγιο εργασιών Αναδόχου 
 

 Άρθρο 2   Πληρωμή Αναδόχου 
 
 Άρθρο 3   Όροι διακοπής εργασιών 

 
 Άρθρο 4  Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών 

 
 Άρθρο 5   Αποψίλωση εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
 

 Άρθρο 6   Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας 
 

Συνημμένα: 
 

 Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας 
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2. “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας 

και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.” 
 

Άρθρο 1ο  

Τιμολόγιο εργασιών Αναδόχου 
 

1.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για όλες τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του, 
συμφωνείται να γίνεται ανά μονόστυλο ή ανά δίστυλο, με την τιμή του δίστυλου να 

ισούται με την τιμή του μονόστυλου χ 1,35. 
 
1.2. Το άθροισμα των αμοιβών του Αναδόχου ανά μονόστυλο και ανά δίστυλο, 
αποτελεί τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου βάσει της οποίας ανακηρύχθηκε μειοδότης. 

Στο ποσό της αμοιβής του Αναδόχου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, όπως η αμοιβή του 

προσωπικού του Αναδόχου, οι εισφορές ή τα ασφάλιστρα σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, η δαπάνη και τα ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων, η δαπάνη του 
εξοπλισμού και των εργαλείων, οι δαπάνες για τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και 

ζημιών, οι δαπάνες για την κάλυψη αποζημιώσεων ατυχημάτων καθώς επίσης και το 
εργολαβικό κέρδος. 

Συνεπώς ο ΔΕΔΔΗΕ, εκτός από την καταβολή στον Ανάδοχο του συμφωνηθέντος 
ποσού και την καταβολή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, δεν έχει καμία άλλη 
υποχρέωση και οποιαδήποτε δαπάνη, που έχει σχέση με τις συμβατικές εργασίες, 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 

Άρθρο 2ο 
Πληρωμή Αναδόχου 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Συμφωνητικού. 
 

2.1. Ανά μήνα καταβάλλεται στον Ανάδοχο ποσό ίσο με την αξία των εργασιών που 
πιστοποιήθηκαν. 
 
2.2 Πριν από κάθε πληρωμή συντάσσεται από το ΔΕΔΔΗΕ Συγκεντρωτικός 

Λογαριασμός και Πιστοποίηση εργασιών για τις ίδιες αυτές εργασίες. Τόσο η 
Πιστοποίηση όσον και ο Συγκεντρωτικός Λογαριασμός υπογράφονται και από τον 

Ανάδοχο. 
 

2.3. Ο Ανάδοχος πριν την τελική εκκαθάριση της Σύμβασης υποχρεούται να 

προσκομίσει στο ΔΕΔΔΗΕ όλες τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις για τις ζημίες που 
τυχόν έχει προκαλέσει προς τρίτους. 

 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και επιπλέον ο 
ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Αναδόχου ή κατά του ΔΕΔΔΗΕ, τότε η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία θα παρακρατεί από την πληρωμή του Αναδόχου το ποσό που ζητά ο 
ζημιωθείς, προσαυξημένο με τους τόκους μιας τριετίας (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο 

υπερημερίας) και με τα κατ’ εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Ο Ανάδοχος μπορεί εναλλακτικά 
να καλύψει την παραπάνω απαίτηση προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή της έγκρισης 

του ΔΕΔΔΗΕ για ποσό όσο η ανωτέρω παρακράτηση. Εφόσον εκδοθεί καταδικαστική 
απόφαση γίνεται διακανονισμός με βάση το ποσόν που επιδικάστηκε συν τα 
πραγματοποιηθέντα δικαστικά έξοδα. Διαφορετικά επιστρέφεται το ποσόν που 

παρακρατήθηκε ή επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και επιπλέον ο 

ζημιωθείς δεν έχει εγείρει αγωγή μέχρι το στάδιο εκκαθάρισης της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει είτε απαλλακτικές αποδείξεις από τον 

ζημιωθέντα, στην περίπτωση που αποκατέστησε τη ζημιά ή τον αποζημίωσε είτε 
Εγγυητική Επιστολή η οποία να καλύπτει την απαίτηση του ζημιωθέντος, 
προσαυξημένη με τους τόκους χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό που απομένει μέχρι 

να παραγραφεί η απαίτηση (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας) καθώς και με 
τα κατ’ εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να παραμείνει στο 

ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής ή μέχρι την παραγραφή 
της απαίτησης αν δεν εγείρει αγωγή ο ιδιώτης.  
Όταν ο ζημιούμενος είναι Δημόσιος Οργανισμός ή Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας ή Δήμος 

ή Κοινότητα κ.λ.π. ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω (παρακράτηση ή Εγγυητική 
Επιστολή χωρίς να χρειάζεται να γίνει αγωγή κατά του Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Άρθρο 3ο 

Όροι  διακοπής εργασιών 

 
Συμφωνείται ότι διακοπή των εργασιών επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας π.χ. καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την υπαίθρια εργασία. 
Εάν ο Ανάδοχος διακόπτει ή καθυστερεί να επαναλάβει τις εργασίες κατά παράβαση 

των Συμβατικών Όρων της παραγράφου αυτής, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο (Άρθρο 22 
παρ. 4).  

 
Άρθρο 4ο 

Μέτρα και ευθύνη ατυχημάτων και ζημιών 
 
5.1. Για την πρόληψη ατυχημάτων,  την ασφάλεια των εργαζομένων και την 

πρόληψη ζημιών, όλοι οι εργάτες του Αναδόχου θα εφαρμόζουν τα εξής μέτρα: 
 

5.1.1. Θα φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο (εφαρμοστά όχι 
φαρδιά), γάντια εργασίας για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, γυαλιά ή ασπίδια 
προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (π.χ. προστασία από εκτινασσόμενα 

αντικείμενα), άρβυλα ασφαλείας και προστατευτικά κράνη. 
 

5.1.2. Η προσέγγιση και η απομάκρυνση από κάθε στύλο θα γίνεται μέσω των 
μονοπατιών ή ακαλλιέργητων λωρίδων που ενδεχομένως υπάρχουν, ώστε να 
αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες. 

 
5.1.3. Ο Ανάδοχος θα φροντίζει να υπάρχει πάντοτε, μέσα στο μεταφορικό μέσο του 

συνεργείου, φορητό φαρμακείο πρώτων βοηθειών πλήρες με φάρμακα, των  οποίων 
δεν έχει λήξει η προθεσμία χρήσης. 
Το περιεχόμενο του φαρμακείου αυτού θα είναι το ίδιο με αυτό των φορητών 

φαρμακείων πρώτων βοηθειών των αυτοκινήτων. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στη καθημερινή μεταφορά δοχείου με νερό 20 

τουλάχιστον λίτρων για τις ανάγκες του συνεργείου. 
 
5.2. Αν το προσωπικό του Αναδόχου προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά στο ίδιο ή στο 

προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή σε τρίτο, από παράβαση των συμβατικών όρων, τότε όλες τις 
ευθύνες για το ατύχημα αυτό ή τη ζημιά αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
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5.3. Αν συμβεί αυτοκινητιστικό ατύχημα, τότε όλες τις ευθύνες για το ατύχημα αυτό 

αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

5.4. Ο Ανάδοχος έχει ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψης και 
Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας 
(Ν 3850/2010 "Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων" ΦΕΚ Α 84/2.6.2010, την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96). 
 

5.5. Στην περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων και τήρησης των 
κανόνων ασφάλειας όπως προβλέπονται από τη Νομοθεσία θα ακολουθούνται τα 
αναφερόμενα στα Άρθρα 14 & 22 του Συμφωνητικού. 

 
Άρθρο 5ο 

Αποψίλωση εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
 

Στην περίπτωση που απαιτείται να πραγματοποιηθούν εργασίες αποψίλωσης σε 

στύλους, οι οποίοι βρίσκονται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει αυτό να 
γίνεται γνωστό στον Ανάδοχο, έτσι ώστε να αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εξασφαλίζει τις απαιτούμενες άδειες για την είσοδο σε στρατιωτικούς κλπ χώρους. 
 

Άρθρο 6ο 
Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας. Αυτό 
τηρείται σε βιβλίο με αριθμημένα, εις διπλούν, φύλλα, το ένα από τα οποία είναι 

διάτρητο και μπορεί να αποκοπεί. Το Δελτίο υπογράφεται από τον Ανάδοχο ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπό του, από τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ και από τον 
Εντεταλμένο Εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ της Παροχής Υπηρεσιών. Μετά την υπογραφή το ένα 

φύλλο αποκόπτεται και περιέχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Στο Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του Αναδόχου, το 

προσωπικό που εργάστηκε με αναφορά σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι ώρες εργασίας 
καθώς και κάθε πληροφορία  που κρίνει απαραίτητη ο ΔΕΔΔΗΕ για το προσωπικό αυτό, 
στοιχεία που αφορούν τα χρησιμοποιηθέντα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα καθώς 

και οι εργασίες που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα. 
Επίσης θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα συμβάντα (ζημιές) της ημέρας που έχουν 

σχέση με την εκτέλεση των εργασιών. Θα υπάρχει στο Δελτίο ιδιαίτερο πεδίο για τυχόν 
παρατηρήσεις των αρμοδίων Οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα 
Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας). 

 
Συνημμένα: 

 
- Υπόδειγμα Ημερήσιου Δελτίου Εργασίας 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ “ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”  

(ΈΚΔΟΣΗ ΔΕΗ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ/1981)  
 

5 .  Κλάδεμα δένδρων  
 

5.1. Το κλάδεμα δένδρων τμήματα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους 
αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήματα που οφείλονται σε 
βραχυκυκλώματα, διαρροές προς τη γη, ζημιές ή καταστροφή γραμμής λόγω ανέμου  κ.ά. 

 
5.2. Οι κύριοι κίνδυνοι πού ενδέχεται να αντιμετωπίσει το προσωπικό που ασχολείται 

με το κλάδεμα είναι: 
 
 Επαφή με ηλεκτροφόρους αγωγούς. 

 
 Πτώση από το δένδρο. 

 
 Πτώση κλάδων ή τμημάτων δένδρων. 
 

 Τραυματισμός από χρησιμοποιούμενα εργαλεία κ.ά. 
 

5.3. Κατά περίπτωση οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται: 
 
5.3.1. Oι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας με λήψη όλων των γνωστών και απαραίτητων κατά 

περίπτωση μέτρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κάλυψη γειτονικών γραμμών Χ.Τ. 
με τα ειδικά ελαστικά καλύμματα, η χρήση ελαστικών και προστατευτικών γαντιών και 

μερικές φορές η διακοπή της ενέργειας. 
 
5.3.2. Ο κίνδυνος πτώσεως με λήψη μέτρων όπως: 

 
 Η χρήση φορητής σκάλας σε καλή κατάσταση και κατάλληλου ύψους (όχι πολύ κοντή ή 

υψηλή). Η ασφαλής έδραση βάσεως και κορυφής της σκάλας είναι σημεία που πρέπει να 
προσεχθούν ιδιαίτερα.  Επιπροσθέτως, η σκάλα θα κρατιέται από βοηθό εδάφους ή θα 
στερεώνεται (προσδένεται) καλά. 

 
 Η χρήση κράνους, ζώνης ασφαλείας, ρούχων εφαρμοστών (ποτέ φαρδιών)  και 

παπουτσιών με σκληρό ποντίνι και σόλα ελαστική — σε καλή κατάσταση (που να μη 
γλιστράει). 

 
 Προτού αρχίσει ή δουλειά, προσεκτική εξέταση - επιθεώρηση του όλου  δένδρου, για  

τη διαπίστωση  της καταστάσεώς του  και προετοιμασία της δουλειάς κατά φάσεις. 

 
5.3.3. Οι  κίνδυνοι πτώσεων κλάδων, τμημάτων δένδρων κ.ά. με λήψη μέτρων όπως: 

 
 Η χρήση κράνους από τον τεχνίτη που κλαδεύει και από όλο το προσωπικό εδάφους. 
 

 Η απαγόρευση κινήσεως οχημάτων και τρίτων στην επικίνδυνη περιοχή, που πρέπει να 
επισημαίνεται με σχοινιά ή εμπόδια και φύλακες. 

 
 Η προσωρινή συγκράτηση και κατεύθυνση πτώσεως των κλάδων με κατάλληλα σχοινιά 

(για να πέσουν την κατάλληλη στιγμή, στην ασφαλέστερη θέση).  Η  κλήση  του  

δένδρου ή στοιχείων και κλάδων του, και η κατεύθυνση και ένταση του αέρα, είναι 
σχετικά στοιχεία πού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τα σχοινιά συγκρατήσεως   και 

κατευθύνσεως  πρέπει  να  εξαρτώνται  από  δυνατά κλαδιά. 
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5.3.4. Οι κίνδυνοι τραυματισμού από χρησιμοποιούμενα εργαλεία με μέτρα όπως: 

 
 Η χρήση μόνον εργαλείων που είναι σε καλή κατάσταση  και συντηρημένα-έτοιμα για 

τη δουλειά. 
 

 Η μεταφορά γενικά των αιχμηρών-κοφτερών εργαλείων, μέσα σε ειδική θήκη ή 
κιβώτιο. 

 

 Η εξοικείωση του τεχνίτη με τα εργαλεία και μηχανήματα που πρόκειται να 
χρησιμοποιήσει και με την εφαρμογή σωστών μεθόδων εργασίας. 

 
6.  Άλλα γενικά μέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 
 

6.1. Κατά την αναρρίχηση ο τεχνίτης πρέπει: 
 

 Κατά την ανάβασή του να κόβει τα επικίνδυνα κλαδιά. 
 
 Να μη βάζει ποτέ και τα δυο του χέρια στο ίδιο κλαδί. 

 
6.2. Πάνω στο δένδρο, προτού αρχίσει τη δουλειά, ο τεχνίτης πρέπει να περνάει τον 

ιμάντα ασφαλείας της ζώνης από γερό-σίγουρο κλαδί ή από στοιχείο πλήρως 
ακινητοποιημένης σκάλας. 
 

6.3. Ό τεχνίτης αφού ανέβει και φθάσει στη θέση εργασίας του, παίρνει τα  εργαλεία που 
χρειάζεται, ρίχνοντας στο βοηθό εδάφους το υπηρεσιακό του σχοινάκι, για την πρόσδεση 

και ανύψωση τους. 
 
7.  Χρήση αλυσοπρίονου  

 
Κατά τη χρήση αλυσοπρίονου πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας, τα 

κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα: 
 
7.1. Προτού χρησιμοποιήσεις αλυσοπρίονο, μάθε καλά πώς δουλεύεται σωστά. Ζήτησε 

λοιπόν οδηγίες και διάβασε και τις σχετικές συστάσεις του κατασκευαστή ή εισαγωγέα 
του. 

 
7.2. Η αλυσίδα είναι πολύ βασικό στοιχείο του αλυσοπρίονου. Οι κυριότερες σχετικές 

οδηγίες ασφάλειας είναι: 
 
 Η αλυσίδα δεν πρέπει να είναι πολύ σφικτή (υπερβολική φθορά), ούτε πολύ χαλαρή 

(τάση να βγει έξω και να κάνει ζημιές). 
 

 Η αλυσίδα πρέπει να έχει καλή λίπανση  ενώ χρησιμοποιείται. 
 
 Η αλυσίδα πρέπει να είναι κοφτερή. Λοιπόν μην παραλείπεις να τη λιμάρεις κανονικά, 

ακολουθώντας τις οδηγίες των κατασκευαστών. 
 

7.3. Προτίμησε, να βάζεις ρούχα εφαρμοστά. Σε κάθε περίπτωση, απόφευγε ρούχα   
φαρδιά ή που έχουν άκρα πού κρέμονται ελεύθερα. Γραβάτες, αλυσιδίτσες, κασκόλ κ.ά. 
απαγορεύονται. 

Η υπόδηση να είναι ουσιαστική. Φόρα λοιπόν υποδήματα με γερή σόλα ελαστική ή άλλη 
σε καλή κατάσταση και σκληρό ποντίνι ή με μεταλλικό εξάρτημα προστασίας. Μη 
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χρησιμοποιείς παπούτσια που δεν προστατεύουν τον κάτω πόδα. Συνιστάται χρήση 

κράνους, σε κάθε περίπτωση πού υπάρχει κίνδυνος πτώσεως κλαδιών ή κτυπήματος. 
 

7.4. Κατά τη λειτουργία του αλυσοπρίονου, μην ξεχνάς: 
 

 Να στέκεσαι με το βάρος σου μοιρασμένο ίσα και στα δύο σου πόδια. 
 
 Να κρατάς το πριόνι πάντα με δυο χέρια, γερά-σταθερά, όχι πάρα πολύ σφικτά. Κράτα 

το μακριά από το σώμα σου. Μην κόβεις ποτέ πάνω από το ύψος των ώμων σου. 
 

 Επαφή της κορυφής της αλυσίδας με οποιοδήποτε ξένο σώμα, κλώνο  ή  την άκρη  
προηγούμενης  τομής, που δεν  τελείωσε, μπορεί να προκαλέσει κλώτσημα και 
αναπήδηση του αλυσοπρίονου. 

 
 Μην επιτρέπεις  την παρουσία κοντά σου άλλων ανθρώπων. 

 
 Αν το αλυσοπρίονο σφηνώσει στην τομή, σβήσε αμέσως τον κινητήρα. Για να το 

ελευθερώσεις χρησιμοποίησε σφήνες από ξύλο ή άλλο όχι πολύ σκληρό υλικό. 

 
 Το αλυσοπρίονο μεταφέρεται από το ένα δένδρο σε άλλο και από μία θέση σε άλλη, με 

τον κινητήρα σβηστό. 
 
 Ο ανεφοδιασμός αλυσοπρίονου με καύσιμα, να γίνεται σε χώρο ανοικτό, καθαρό από 

εύφλεκτα, με τον κινητήρα σβηστό, ποτέ υπερθερμασμένο. Χρησιμοποίησε χωνί, να μη 
χυθούν καύσιμα. Σκούπισε καλά το σώμα του με στεγνό στουπί ή άλλο προτού βάλεις 

μπροστά τον κινητήρα του. 
 
 Σβήσε τον κινητήρα ακόμα και για να ρυθμίσεις ή λιμάρεις την αλυσίδα. Χρήση του 

αλυσοπρίονου σε κλειστό χώρο απαγορεύεται (κίνδυνος δηλητηριάσεως). 
 

 Μην αφήνεις το άλυσοπρίονο αφύλακτο και με τον κινητήρα να εργάζεται. 
 
 Το αλυσοπρίονο πρέπει να φυλάσσεται στεγνό και καθαρό. 

 
 Η συντήρηση του, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις καθέκαστα οδηγίες  του   

κατασκευαστή,  έχει δε  μεγάλη  σημασία για τη διατήρηση του σε καλή κατάσταση, 
κυρίως για την ασφάλεια των χειριστών του. 

 
 Το ενδεχόμενο να γίνει τίναγμα του προς τα πίσω (αναπήδηση -κλώτσημα). Αυτό 

μπορεί να προκληθεί αν η κορυφή της μπάρας  κτυπήσει σε εμπόδιο, όπως γειτονικό 

κλαδί. Επίσης, αν η κορυφή ή η βάση της μπάρας έρθει σε επαφή με μία προηγούμενη 
ατελείωτη τομή. Σε μερικές περιπτώσεις, το τίναγμα του πριονιού προς τα πίσω ίσως να 

μη μπορεί να προληφθεί. Όμως, αν έχεις πάντα το σώμα σου σε θέση καλής ισορροπίας 
και, συγχρόνως, κρατάς το πριόνι καλά, με τα δύο χέρια, δεν θα γίνει τίποτα. 
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Αναπήδηση μετά την επαφή 
της  κορυφής  της  μπάρας   
με γειτονικό κλαδί 

 
 

 
 

Αναπήδηση ενώ       
απομακρύνεται το 
αλυσοπρίονο από την τομή 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΛΩΝΩΝ ΔΕΝΔΡΟΥ ΠΟΥ ΚΟΒΟΝΤΑΙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2 :  

Ένα (1) κατευθυντήριο σχοινί και 

Ένα (1) σχοινί συγκράτησης 

 

 

 

 

             

Σχήμα 3: 

        Δύο (2) κατευθυντήρια 

σχοινιά, με τα οποία εξασφαλίζεται 

ακριβέστερος έλεγχος της πορείας 

κατά το κατέβασμα μεγάλου 

μήκους κομμένων κλώνων και  

 

Ένα σχοινί συγκράτησης,  το οποίο 

περιτυλίγεται στον κορμό του 

δένδρου στην περίπτωση μεγάλου 

βάρους κομμένων κλώνων 

κατευθυντήριο σχοινί 

σχοινί συγκράτησης 

κατευθυντήρια σχοινιά 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 

ΠΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ KATEYΘYNΣHΣ 

ΚΛΩΝΩΝ ΔΕΝΔΡΟΥ ΠΟΥ ΚΟΒΟΝΤΑΙ 

 
 

 

                                                          

Σχήμα 4 : 

 

Ένα (1)  κατευθυντήριο σχοινί,                                                        Δυο (2) σχοινιά συγκράτησης,                     

με το   οποίο εξασφαλίζεται                                                      τα οποία  περιτυλίγονται στον                                                                                                         

ακριβέστερος έλεγχος της πορείας                                           κορμό του   δένδρου στην      

κατά το   κατέβασμα μεγάλου μήκους                                      περίπτωση μεγάλου βάρους                                                                                        

κομμένων κλώνων και                          κομμένων κλώνων  

 

Κατευθυντήριο 

σχοινί 
Σχοινί συγκράτησης 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης         ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ : ....................                                                           

Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 

         

ΗΜΕΡΗΣΙΟ    ΔΕΛΤΙΟ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τίτλος Παροχής Υπηρεσιών : …………………………………..……………………………… 

 

Ανάδοχος: …………………………………..………. 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
Ειδικότητα 

Ώρες 
Εργασίας 

Λοιπά 
απαιτούμενα   

στοιχεία 
Μεταφορικά μέσα Αναδόχου  

1     Αριθμ. Κυκλοφ. : 

2     Ονομ/μο οδηγού : 

3      

4     Κατάσταση μεταφορικού Μέσου: 

5      

6      

Γεωγραφική περιοχή εργασίας συνεργείων : 

Καιρικές συνθήκες : 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

(Για τη ΜΤ: Ονομασία γραμμής ή διακλάδωσης. Για τη ΧΤ: Ονομασία Υ/Σ, αναχώρηση) 

1.                                                                                                                                                   . ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.                                                                                                                                                   .  

3.                                                                                                                                                   .  

4.                                                                                                                                                   .  

5.                                                                                                                                                   . 

6.                                                                                                                                                   . 

ΖΗΜΙΕΣ: 

Τοποθεσία:                                               Ώρα:                Είδος ζημιάς: 

Αναλυτική περιγραφή συμβάντος/ Στοιχεία Ζημιωθέντων (ονοματ/νο, Δ/νση, Τηλέφωνο): 

 

 

 

 

 

 
Παρατηρήσεις των Οργάνων Επίβλεψης: 

 

 

 

Σημ. : 1. Το Ημερήσιο Δελτίο θα συμπληρώνεται και θα παραδίδεται ή θα στέλνεται την επόμενη μέρα στον 

επιβλέποντα τεχνικό ή στον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ. 

2. Ο Εκπρόσωπος θα έχει έγγραφη σχετική εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο και θα παρευρίσκεται συνεχώς 
στον τόπο των εργασιών. 

3. Τα τυχόν απαιτούμενα λοιπά στοιχεία (βλ. σχετική στήλη του Δελτίου) θα καθορίζονται μετά από 
συνεννόηση της Περιοχής με τη Διεύθυνση Περιφέρειας. 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ή 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

   

 



 

   
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                             
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021 

Αρ. SAP:………………………… 

 

 
Ανάδειξη Αναδόχου για: 

 
 

 
1. “Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν 

με τα εναέρια δίκτυα Διανομής” 
 

 
 

 
2. “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, 

προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.” 

 
 

 
 
 

 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ Δ΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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1. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ή ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ 

ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ” 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 
 Άρθρο 1   Όγκος και έκταση των εργασιών 

 
 Άρθρο 2   Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το 

κλάδεμα μεταξύ των εναερίων δικτύων Διανομής και των δένδρων που 

γειτνιάζουν με αυτά 
 

 Άρθρο 3   Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 
 

 Άρθρο 4   Παραλαβή εργασιών Αναδόχου 

 
 

Συνημμένα: 
 

 Σχήμα ορθού τρόπου κοπής κλώνων δένδρου 
 

 3 Πίνακες 

 
 Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
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1. “Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα 

εναέρια δίκτυα Διανομής” 
 

Άρθρο 1ο  
Όγκος και έκταση των εργασιών 

1.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επιθεώρηση, όσον αφορά στις 

εργασίες κλαδεμάτων, του συνόλου του Δικτύου του Σχεδίου ΔΕΔΔΗΕ (Πινακίδα, 
Δίπολο, Υ/Σ) που του επιδόθηκε  και να κλαδέψει όλα τα δέντρα που πλησιάζουν το 

εναέριο δίκτυο σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπομένων ορίων ασφαλείας και θα 
σημειώνει στα Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Η επιμέτρηση των 
εργασιών και η τιμολόγηση θα γίνεται ανά δέντρο που κλαδεύτηκε. Σε περίπτωση που 

από την επιθεώρηση του Σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ δεν προκύψουν εργασίες κλαδέματος ή 
κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία 

ζώνης), δεν θα αποζημιώνεται ο Ανάδοχος.  
 

1.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την έντεχνη (βλέπε συνημ.σχ.1) εκτέλεση του 
κλαδέματος ή κοπής των δένδρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων 
(δημιουργία ζώνης) της παρ. 1.1, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι ελάχιστες αποστάσεις 
ασφαλείας των κλάδων των δένδρων από το εναέριο δίκτυο σύμφωνα με την παρούσα 
Τεχνική Περιγραφή, καθώς και την περισυλλογή των προϊόντων κλάδευσης ή κοπής 
των δέντρων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες που ενδεχόμενα να 
του δοθούν από αρμόδιο αδειούχο Γεωτεχνικό (π.χ. Γεωπόνο), τα στοιχεία του 
οποίου θα γνωστοποιηθούν σ' αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ώστε να 
διενεργούνται τα κλαδέματα σύμφωνα με τους δενδροκομικούς κανόνες. Ο Ανάδοχος 
πριν από την υπογραφή της Σύμβασης επισκέφθηκε τις περιοχές εκτέλεσης των 
εργασιών και έλαβε γνώση του όγκου και των συνθηκών της εργασίας. 
 
1.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί την προτεραιότητα εκτέλεσης των 
εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
1.4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συστήσει περισσότερα του ενός συνεργεία 
κλαδεμάτων, που θα μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε διάφορες τοποθεσίες, 
εφόσον αυτό απαιτηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ,  με γνώμονα το μέγιστο επιτρεπόμενο 
χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών.  
 

Άρθρο 2ο  
Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το 

κλάδεμα μεταξύ των εναερίων δικτύων Διανομής και των δένδρων που 
γειτνιάζουν με αυτά 

 
2.1. Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας (σε μέτρα) που πρέπει να επιτυγχάνονται, 
κατά το κλάδεμα, ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα δένδρα αναφέρονται 
στους συνημμένους Πίνακες 1 και 2.  
 
2.2. Οι Πίνακες 1 και 2 έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά στην περίπτωση που εκτελείται ετήσιο κλάδεμα.  
 
2.3. Ειδικότερα στην περίπτωση πολύ μεγάλων ανοιγμάτων σε υπεραστικά και 
αρδευτικά δίκτυα, οι ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις προκύπτουν από την πρόσθεση 
δύο (2) επιμέρους αποστάσεων:  
 
Της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης ασφαλείας και της προσαύξησης Χ. 
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Η προσαύξηση Χ της οριζόντιας απόστασης δίνεται στον Πίνακα 3 για διάφορες 
περιπτώσεις επιφορτίσεων (ελαφρά, μέση, βαριά) και μεγάλων ανοιγμάτων 
(αποστάσεων μεταξύ των στύλων που βρίσκονται εκατέρωθεν του δένδρου που 
κλαδεύεται). 
 
Για παράδειγμα στον Πίνακα 1, κατά το ετήσιο κλάδεμα ευκαλύπτου, που βρίσκεται 
πλάι από τον άξονα υπεραστικής γραμμής Μ.Τ. (ελαφριά επιφόρτιση) γυμνών 
αγωγών και ανάμεσα σε στύλους που απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα, η ελάχιστη 
οριζόντια απόσταση που πρέπει να επιτευχθεί θα πρέπει να είναι ίση με 3,5 + 0,3 
μέτρα = 3,8 μέτρα (διότι η προσαύξηση Χ προκύπτει, από τον Πίνακα 3, ίση με 0,3 
μέτρα).  
 
Διευκρινίζεται ότι κατά το οριζόντιο κλάδεμα, το σημείο κοπής πιθανό να διαφέρει από 
τις καθορισμένες αποστάσεις των Πινάκων, λόγω εφαρμογής του ορθού τρόπου κοπής 
όπως περιγράφεται στο  σχήμα 1 (τρόποι κοπής κλώνων δέντρου).    
 

Άρθρο 3ο  
Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 

 
3.1. Τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, τα εφόδια και τα μηχανήματα για το κλάδεμα ή την 
κοπή των δένδρων καθώς και ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας του 
προσωπικού του Αναδόχου (π.χ. κράνη προστασίας) θα διαθέτονται από τον 
Ανάδοχο.  
 
3.2. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει καλαθοφόρα οχήματα και ελαφρά φορτηγά κατάλληλα για 
τη μεταφορά των αναγκαίων προσώπων, εργαλείων και εξοπλισμού καθώς και για την 
καθημερινή εκτέλεση των εργασιών και αποκομιδή προϊόντων κλάδευσης και κοπής 
δέντρων. Ο Ανάδοχος με μεταφορικό μέσο του, εφόσον του ζητείται, θα μεταβαίνει   
στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, την ημέρα και ώρα που θα του 
γνωστοποιείται για να παραλαμβάνει τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ.  
Μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας ο Ανάδοχος θα επιστρέφει, εφόσον του 
ζητηθεί με μεταφορικό μέσο στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, για να αφήσει 
εκεί τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ.  
 

Άρθρο 4ο  

Παραλαβή εργασιών Αναδόχου 

4.1. Οι εργασίες του Αναδόχου παραλαμβάνονται από το ΔΕΔΔΗΕ τμηματικά ανά μήνα 

χωρίς αίτηση του Αναδόχου. Κάθε τμηματική παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή 
του ΔΕΔΔΗΕ.  
Η Επιτροπή Παραλαβής θα αποτελείται από τον "Εντεταλμένο Εκπρόσωπο" της 

Παροχής Υπηρεσιών (βλέπε Άρθρο 8 του Τεύχους «Συμφωνητικό») ή εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του (π.χ. τον Προϊστάμενο του Υποτομέα Εκμετάλλευσης) και από 

πεπειραμένο και ικανό τεχνίτη  ΣΤ’ εναέριων γραμμών.  
Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μετά από συνεννόηση της Επιβλέπουσας με την 
Προϊσταμένη Υπηρεσία, μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής και 

αδειούχος Γεωτεχνικός. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθορίζεται από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσίας, κατά περίπτωση. 

 
4.2. Η Επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ μεταβαίνει με δικό της αυτοκίνητο επί τόπου των 
εργασιών και ελέγχει δειγματοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει. Εφόσον 

ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον έλεγχο αυτό παρευρίσκεται ο Ανάδοχος και ο 
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αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ που έλεγχε και παρακολουθούσε τις εργασίες που 

παραλαμβάνονται.  
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ, που επιλέγονται από την 

Επιτροπή από το σύνολο των Σχεδίων ΔΕΔΔΗΕ, στα οποία ολοκληρώθηκαν οι υπόψη 
εργασίες κατά την ελεγχόμενη περίοδο.  
Τα Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, Δίπολα ΜΤ και Πινακίδες) που ελέγχονται, θα πρέπει 

να είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικά του συνόλου των εργασιών που 
παραλαμβάνονται (π.χ. να ανήκουν σε διάφορες Πινακίδες ή γεωγραφικές περιοχές, 

να περιέχουν δένδρα διαφόρων ειδών και μεγεθών) και να αντιστοιχούν σε ποσοστό 
τουλάχιστον ίσο με το 10% του συνολικού όγκου των εργασιών που 
παραλαμβάνονται (10% του συνολικού μήκους του τμήματος δικτύου που 

παραλαμβάνεται).  
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγματος θεωρούνται ότι 

ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόμενης από το δείγμα ποσότητας εργασιών 
του Αναδόχου.  
 

4.3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει κακοτεχνίες ή ελλείψεις ή ανωμαλίες ή άλλες 
αποκλίσεις από τη Σύμβαση, εκτός της επιβληθείσας Ποινικής Ρήτρας, ενεργεί ως 

εξής:  
 

4.3.1. Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. μπορούν να αποκατασταθούν εκ των 
υστέρων (π.χ. ανεπαρκές κλάδεμα δένδρων), τότε η Επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν 
Φύλλο  Παρατηρήσεων προς τον Ανάδοχο και ορίζει προθεσμία αποκατάστασής τους 

απ' αυτόν σε όλο το τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών.  
Το Φύλλο αυτό επιδίδεται από το ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο για ενέργεια. Μετά την 

αποκατάσταση, ο Ανάδοχος, ζητεί εγγράφως πλέον, τον επανέλεγχο. Εάν η Επιτροπή 
διαπιστώσει την αποκατάσταση των κακοτεχνιών κλπ. συντάσσει και υπογράφει 
Πρωτόκολλο Παραλαβής για το υπόψη τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών. Ο 

επανέλεγχος γίνεται από την Επιτροπή και πάλι δειγματοληπτικά σε νέο 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των εργασιών που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 

ίσο με το 10% του συνόλου των εργασιών που παραλαμβάνονται. 
 
4.3.2. Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. δεν μπορούν να αποκατασταθούν εκ 

των υστέρων ή εάν ο Ανάδοχος δεν αποκατέστησε, στην προθεσμία που του 
ορίσθηκε, τις κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. που περιλαμβάνονται στο Φύλλο 

Παρατηρήσεων της Επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η Επιτροπή 
παραλαμβάνει τις εργασίες του υπόψη τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών και 
συντάσσει και υπογράφει  Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο όμως εισηγείται 

ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον Ανάδοχο ποσού ίσου με τις 
προϋπολογιζόμενες δαπάνες αποκατάστασης των κακοτεχνιών, ελλείψεων κλπ. από 

το ΔΕΔΔΗΕ του τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών που παραλαμβάνεται.  
Εάν οι εργασίες του Αναδόχου έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους Συμβατικούς 
Όρους, η Επιτροπή τις παραλαμβάνει και συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο 

Παραλαβής τους από το ΔΕΔΔΗΕ. Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν. 
Το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον Ανάδοχο. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής εγκρίνεται 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην περίπτωση που σε αυτό δεν υπάρχει 
διαφωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
μελών της Επιτροπής το Πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

Σε κάθε περίπτωση το Πρωτόκολλο εγκρίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός 
μήνα. Αν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν εγκριθεί, θεωρείται ότι η έγκριση γίνεται 

αυτοδικαίως.  
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Η Επιτροπή ή Προϊστάμενα  Όργανα  δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου   όλες 

τις εργασίες οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες 
μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι Συμβατικοί Όροι. Η επιτόπια μετάβαση και 

επιστροφή των Οργάνων αυτών πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνη του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 
 

Συνημμένα: 
 
- Σχήμα ορθού τρόπου κοπής κλώνων δένδρου 
 
- 3 Πίνακες 
 
- Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραλαβής 

 

 

 

κλάδεμα μικρού                 κλάδεμα μεγάλου               κλάδεμα κατακόρυφου          αντικανονικό 

          κλώνου                               κλώνου                                   κλώνου                          κλάδεμα 

   

                              -Οι τομές να γίνουν               -Οι τομές να γίνουν           -Κλάδεμα κοντά                                                            

                               με τη σειρά 1,2,3.                  με τη σειρά 1,2.               στον κορμό όπως                      

                                                                                                                        στο σχήμα 

 

 

Σχήμα 1 : Τρόποι κοπής κλώνων δένδρου 
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2. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ.”. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 Άρθρο 1   Όγκος και έκταση των εργασιών  
 

 Άρθρο 2   Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 
 
 Άρθρο 3   Παραλαβή εργασιών Αναδόχου 

 
 

 

 

Συνημμένα: 

 
 Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
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2. “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας 

και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.” 
 

Άρθρο 1ο  

Όγκος και έκταση των εργασιών  
 

1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης γύρω από τους 
στύλους των εναερίων γραμμών που βρίσκονται μέσα σε επικίνδυνες (π.χ. δασώδεις) 
περιοχές και φέρουν μέσα ζεύξης και προστασίας με τις επαφές στον αέρα 

(Ασφαλειοαποζεύτες ΑΣ/Ζ, Μονοπολικοί, Τριπολικοί Αποζευκτες ΑΠ/Ζ, Διακόπτες 
Απομόνωσης Δ/Α, Διακόπτες Φορτίου Δ/Φ, Υποσταθμοί ΜΤ/ΧΤ, Ρυθμιστές Τάσης Ρ/Τ, 

Συστοιχίες Πυκνωτών ΣΠ, κλπ), έως την ολική εξάλειψη της βλάστησης και την 
αποκάλυψη του χώματος, καθώς και την περισυλλογή των προϊόντων της αποψίλωσης. 
Εκτός των παραπάνω κατασκευών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να 

αποψιλωθούν στύλοι που φέρουν κατασκευές με ηλεκτρικές επαφές και συνδέσεις. Η 
αποψίλωση θα γίνεται σε ακτίνα 4 μέτρων τουλάχιστον γύρω από το στύλο και τα 

προϊόντα της αποψίλωσης θα απομακρύνονται από το χώρο αυτό. Επισημαίνεται ότι η 
αποψίλωση αφορά κάθε είδους βλάστηση (θάμνους, χόρτα, κ.λπ.) που βρίσκονται 
γύρω από το στύλο. Εννοείται ότι οι εργασίες δεν αφορούν σημεία σε πάρκα, αυλές, 

πεζοδρόμια κλπ. 
Η εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης θα πραγματοποιηθεί ετησίως από  1 Μαΐου έως 

30 Ιουνίου. Η επίδοση των εντολών εργασίας θα γίνεται ανά Γραμμή Μ.Τ. ή ανά ομάδα 
Γραμμών Μ.Τ. εναερίου δικτύου. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει συνεχώς και αδιαλείπτως, από 1 Μαΐου έως 30 

Ιουνίου, το απαιτούμενο πλήθος προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
έγκαιρης εκτέλεσης του συνόλου του επιδιδόμενου πλήθους εργασιών ανά εντολή 

επίδοσης, σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 2. του Συμφωνητικού, εντός του 
καθορισμένου, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, χρονικού διαστήματος. 

 
1.2. Ο Ανάδοχος πριν από την υπογραφή της Σύμβασης επισκέφτηκε τις περιοχές 
εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας και έλαβε γνώση του όγκου και των συνθηκών της 

εργασίας.  
 

Άρθρο 2ο  
Διάθεση εργαλείων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 

 

2.1. Τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, τα εφόδια και τα μηχανήματα για την αποψίλωση 
χόρτων καθώς και ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας του προσωπικού του Αναδόχου 

(π.χ. κράνη προστασίας) θα διαθέτονται από τον Ανάδοχο.  
 
2.2. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει μεταφορικά μέσα κατάλληλα για τη μεταφορά των 

αναγκαίων προσώπων, εργαλείων και εξοπλισμού για την καθημερινή εξυπηρέτηση της 
Παροχής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος με μεταφορικό μέσο του, εφόσον του ζητείται, θα 

μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, την ημέρα και ώρα που θα του 
γνωστοποιείται για να παραλαμβάνει τον αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ.  
Τα μεταφορικά μέσα θα παραμένουν συνεχώς επιτόπου της Παροχής Υπηρεσίας για να 

διευκολύνουν την εκτέλεση της εργασίας (π.χ. αποκομιδή προϊόντων της αποψίλωσης) 
καθώς και την περίθαλψη των εργαζομένων σε περίπτωση ατυχήματος.  

Μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας ο Ανάδοχος θα επιστρέφει, εφόσον του ζητηθεί, 
με μεταφορικό μέσο στις εγκαταστάσεις ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, για να αφήσει εκεί τον 
αρμόδιο Τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ. 
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Άρθρο 3ο  

Παραλαβή εργασιών Αναδόχου 
 

3.1. Οι εργασίες του Αναδόχου παραλαμβάνονται από το ΔΕΔΔΗΕ τμηματικά ανά μήνα, 
χωρίς αίτηση του Αναδόχου.  
Κάθε τμηματική παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ.  

Η Επιτροπή Παραλαβής θα αποτελείται από τον "Εντεταλμένο Εκπρόσωπο" της 
Παροχής Υπηρεσιών (βλέπε Άρθρο 8 του Τεύχους «Συμφωνητικό») ή εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο του και από ένα Τεχνίτη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσίας, κατά 
περίπτωση. 

 
3.2. Η Επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ μεταβαίνει με δικό της αυτοκίνητο επί τόπου των 

εργασιών και ελέγχει δειγματοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει.  
Εφόσον ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον έλεγχο αυτό παρευρίσκεται ο Ανάδοχος και 
ο αρμόδιος Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ που έλεγχε και παρακολουθούσε τις εργασίες που 

παραλαμβάνονται.  
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε δείγμα αποψιλούμενων σημείων (από το 

σύνολο των σημείων που αποψιλώθηκαν κατά την ελεγχόμενη περίοδο). Τα σημεία 
αυτά επιλέγονται από την Επιτροπή.  

Τα σημεία αποψίλωσης που ελέγχονται θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό 
αντιπροσωπευτικά του συνόλου των εργασιών που παραλαμβάνονται (π.χ. να ανήκουν 
σε διάφορες Γ/Μ ή γεωγραφικές περιοχές) και να αντιστοιχούν σε ποσοστό 

τουλάχιστον ίσο με το 10% του συνολικού όγκου της Παροχής Υπηρεσίας που 
παραλαμβάνεται (π.χ. 10% του πλήθους των σημείων που αποψιλώθηκαν τη 

συγκεκριμένη περίοδο).  
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγματος θεωρούνται ότι 
ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόμενης από το δείγμα ποσότητας εργασιών 

του Αναδόχου.  
 

3.3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει κακοτεχνίες ή ελλείψεις ή ανωμαλίες ή άλλες 
αποκλίσεις από τη Σύμβαση, εκτός από την επιβολή των αντίστοιχων Ποινικών Ρητρών, 
ενεργεί ως εξής:  

 
3.3.1 Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ, μπορούν να αποκατασταθούν εκ των 

υστέρων (π.χ. ανεπαρκή αποψίλωση, μη απομάκρυνση των προϊόντων αποψίλωσης, 
κλπ), τότε η Επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν Φύλλο Παρατηρήσεων προς τον Ανάδοχο 
και ορίζει προθεσμία αποκατάστασής τους απ' αυτόν σε όλο το τμήμα της Παροχής 

Υπηρεσιών.  
Το Φύλλο αυτό επιδίδεται από το ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο για ενέργεια. Μετά την 

αποκατάσταση, ο Ανάδοχος, ζητεί εγγράφως πλέον, τον επανέλεγχο. Εάν η Επιτροπή 
διαπιστώσει την αποκατάσταση των κακοτεχνιών κλπ, συντάσσει και υπογράφει 
Πρωτόκολλο Παραλαβής για το υπόψη τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών. Ο επανέλεγχος 

γίνεται από την Επιτροπή και πάλι δειγματοληπτικά σε νέο αντιπροσωπευτικό δείγμα 
των εργασιών που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% των συνολικών 

εργασιών που παραλαμβάνονται.  
 
3.3.2. Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ, δεν μπορούν να αποκατασταθούν εκ των 

υστέρων ή εάν ο Ανάδοχος δεν αποκατέστησε, στην προθεσμία που του ορίσθηκε, τις 
κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ, που περιλαμβάνονται στο Φύλλο Παρατηρήσεων της 

Επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του 
υπόψη τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών και συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο 
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Παραλαβής, στο οποίο όμως εισηγείται ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον Ανάδοχο 

ποσού ίσου με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες αποκατάστασης των κακοτεχνιών, 
ελλείψεων κλπ, από το ΔΕΔΔΗΕ του τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών που 

παραλαμβάνεται.  
 
3.4. Εάν οι εργασίες του Αναδόχου έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς 

όρους, η Επιτροπή τις παραλαμβάνει και συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο 
Παραλαβής τους από το ΔΕΔΔΗΕ. Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν. Το 

ένα αντίτυπο επιδίδεται στον Ανάδοχο. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής εγκρίνεται από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην περίπτωση που σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των 
μελών της Επιτροπής.  

 
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής το Πρωτόκολλο εγκρίνεται 

από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το Πρωτόκολλο εγκρίνεται μέσα σε 
χρονικό διάστημα ενός μήνα. Αν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν εγκριθεί, θεωρείται ότι 
η έγκριση γίνεται αυτοδικαίως.  

 
3.5. Η Επιτροπή ή Προϊστάμενα Όργανα δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου όλες 

τις εργασίες οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες μέσα 
στα όρια που επιτρέπουν οι συμβατικοί όροι. Η επιτόπια μετάβαση και επιστροφή των 

Οργάνων αυτών πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνη του ΔΕΔΔΗΕ.  
 

Συνημμένα: 
 
- Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ & ΧΤ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΤ & ΠΑΡΟΧΩΝ 

Ελάχιστες κατακόρυφες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το 
κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ 

ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ ΔΙΚΤΥΑ ΧΤ 

ΓΥΜΝΟΙ 
ΑΓΩΓΟΙ 

ΓΥΜΝΟΙ 
ΑΓΩΓΟΙ 

ΚΑΛΩΔΙΑ 
(ΣΥΝΕΣΤΡΑΜ. & 

ΠΑΡΟΧΕΣ) 
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ (Μηλιές, 

Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, 

Αμυγδαλιές, κλπ) 
2,5 1,5 1,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 

εφάμιλλης ανάπτυξης με :  

ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ 
2,5 1,5 1,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 

εφάμιλλης ανάπτυξης με : 

ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. 

3 1,5 1,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 

εφάμιλλης ανάπτυξης με: 

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ, ΛΕΥΚΕΣ 
3,5 2 1,5 

Ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα 

ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα 
(Σε  Αστικά Δίκτυα στα  Αρδευτικά και  Υπεραστικά ) 

 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ ΔΙΚΤΥΑ ΧΤ 

ΓΥΜΝΟΙ 

ΑΓΩΓΟΙ 

ΓΥΜΝΟΙ 

ΑΓΩΓΟΙ 

ΚΑΛΩΔΙΑ 

(ΣΥΝΕΣΤΡΑΜ. & 
ΠΑΡΟΧΕΣ) 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ (Μηλιές, 

Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, 

Αμυγδαλιές, κλπ) 

2,5 + Χ 1,5 + Χ 
1,5 

2,5 1,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 

εφάμιλλης ανάπτυξης με : 

ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ 

2,5 + Χ 1,5 + Χ 
1,5 

1,5 1,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 

εφάμιλλης ανάπτυξης με : 

ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. 

3 + Χ 2 + Χ 
1,5 

1,7 1,7 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 

εφάμιλλης ανάπτυξης με: 

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ,  ΛΕΥΚΕΣ 

3,5 + Χ 2,5 + Χ 
1,5 

2,2 2,2 
 
Σημ. 1: Για τα συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ συμβουλευτείτε τον Πίνακα 2. 
 
Σημ. 2: Η Προσαύξηση οριζόντιας απόστασης ( Χ ) μεταξύ εναέριων αγωγών  υπεραστικών και αρδευτικών δικτύων Διανομής και 

δένδρων, δίδεται στον Πίνακα 3, για ανοίγματα:  
> 140 m στην Ελαφριά επιφόρτιση. 
> 110 m στη   Μέση επιφόρτιση. 
> 95 m στη   Βαριά επιφόρτιση. 

 
Σημ. 3: Στον Πίνακα Ι των οριζοντίων αποστάσεων η όρθια, έντονη γραμματοσειρά αντιστοιχεί στα Αστικά Δίκτυα και η πλάγια 

γραμματοσειρά στα  Αρδευτικά και  Υπεραστικά δίκτυα. 
 



  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΤ 

Ελάχιστες κατακόρυφες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το 
κλάδεμα ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ 

ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ 

Συνεστραμμένα καλώδια 
χωρίς αποτελεσματική 

γείωση της θωράκισης 

Συνεστραμμένα καλώδια 
με  αποτελεσματική 

γείωση της θωράκισης 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, 
Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) 

2,5 1,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 
εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΠΕΥΚΑ, 
ΔΡΥΣ 

2,5 1,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 

εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΟΞΙΕΣ, 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. 

3 1,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 

εφάμιλλης ανάπτυξης με: 

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ,  ΛΕΥΚΕΣ 
3,5 1,5 

   

 
Ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεμα 

ανάμεσα στα εναέρια δίκτυα Διανομής και στα εξής δένδρα 
(Σε  Αστικά Δίκτυα στα  Αρδευτικά και  Υπεραστικά ) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ 

ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ 

Συνεστραμμένα καλώδια 

χωρίς αποτελεσματική 
γείωση της θωράκισης 

Συνεστραμμένα καλώδια 

με  αποτελεσματική 
γείωση της θωράκισης 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, 
Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ) 

2,5 + Χ 
1,5 

2,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 
εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΠΕΥΚΑ, 
ΔΡΥΣ 

2,5 + Χ 
1,5 

2,5 
ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 
εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΟΞΙΕΣ, 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. 

3 + Χ 
1,5 

2,5 

ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, 
εφάμιλλης ανάπτυξης με: 

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ,  ΛΕΥΚΕΣ 

3,5 + Χ 
1,5 

2,5 

Σημ. 1: Η Προσαύξηση οριζόντιας απόστασης ( Χ ) μεταξύ εναέριων αγωγών  υπεραστικών και αρδευτικών δικτύων Διανομής και 
δένδρων, δίδεται στον Πίνακα 3, για ανοίγματα:  
> 140 m στην Ελαφριά επιφόρτιση. 
> 110 m στη   Μέση επιφόρτιση. 
> 95 m στη   Βαριά επιφόρτιση. 
 

Σημ. 2: Στον Πίνακα II των οριζοντίων αποστάσεων η όρθια, έντονη γραμματοσειρά αντιστοιχεί στα Αστικά Δίκτυα και η πλάγια 
γραμματοσειρά στα  Αρδευτικά και  Υπεραστικά δίκτυα. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ III 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (Χ) ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ  

σύμφωνα με το ΔΚΛΔ/Φ.201.5/2513/02.12.82 

ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ 

ΑΝΟΙΓΜΑ (m) 
εως           
και             
140 

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ 
(m) 

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 

ΑΝΟΙΓΜΑ (m) 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430          

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ 
(m) 

5,7 6 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7          

ΜΕΣΗ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ 

ΑΝΟΙΓΜΑ (m) 
εως           
και             
110 

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ 
(m) 

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 

ΑΝΟΙΓΜΑ (m) 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430       

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ 
(m) 

7,6 8 8,4 8,8 9,2 9,6 10 10,4 10,8 11,2 11,6 12 12,4 12,8       

ΒΑΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ 

ΑΝΟΙΓΜΑ (m) 
εως           
και             
95 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ 
(m) 

0 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8 

ΑΝΟΙΓΜΑ (m) 280 290 300 310 320 330 340 350             

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ 
(m) 

9,3 9,8 10,3 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8                       



 

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης                                                                 

Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ  : ................................. 
         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      :  ................................  

   

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : .............................................................. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ           : .............................................................. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:..............................…………………........................................... 

Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών υπό παραλαβή (να γραφούν οι αριθμοί των Σχεδίων ΔΕΔΔΗΕ στα οποία 

πραγματοποιήθηκαν εργασίες) :  

.......................................................................................................................................................... 

............……………………………………..……...................................................................................  

.......................................................................................................................................................... 

Χρονική περίοδος εκτέλεσης τμήματος Παροχής Υπηρεσιών :   

Από  ........................................……….............  Μέχρι  ..............………………..................................... 

Αξία εργολαβικών τμήματος Παροχής Υπηρεσιών (ολογράφως και αριθμητικά) : 

 ......................................................................………………………………………………...................€ 
 
Η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την παραλαβή των εργασιών της Σύμβασης αυτής, μετέβη επιτόπου 
και έλεγξε δειγματοληπτικά τις εργασίες που παραλαμβάνονται. Επιπρόσθετα εξέτασε τις Πιστοποιήσεις 
των εργασιών αυτών σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Σχέδια. Έλαβε ακόμα υπόψη της φύλλο ελλείψεων 
ή κακοτεχνιών κλπ. που ενδεχομένως έχει εκδοθεί, τις Ποινικές Ρήτρες που έχουν επιβληθεί καθώς και 
οιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο που αφορά στην υπόψη Σύμβαση. 
 
Μετά απ’ αυτά η Επιτροπή 
 

Αποφασίζει 
 

 
ομόφωνα την παραλαβή των εργασιών της Σύμβασης αυτής, οι οποίες αντιστοιχούν στο τμήμα της 
Παροχής Υπηρεσιών που καθορίσθηκε παραπάνω, εκδίδει το Πρωτόκολλο αυτό σύμφωνα με τη 
Σύμβαση και ταυτόχρονα εισηγείται την παρακράτηση των εξής ποσών για τους αντίστοιχους λόγους : 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 

 
 

Η Επιτροπή 
             
  Ο Πρόεδρος                                          Τα μέλη 

 
 
 
 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
                
                         
            Ημερομηνία .......................... 



   
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                             
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης                                   
Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021 

Αρ. SAP:………………………… 
 

 

Ανάδειξη Αναδόχου για: 
 

 
1. “Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν 

με τα εναέρια δίκτυα Διανομής” 
 

 

2. “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, 
προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.” 

 
 
 

 

 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ   Ε΄ 
 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
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        ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
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 Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 
      Β.    ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

             Γ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ– 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

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

στη Διακήρυξη θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:  
 
1. Τα ασφαλιστήρια που θα συνάπτει ο Ανάδοχος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε 

διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά 
δεόντως επικυρωμένη. 

Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, 
Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν 

εφαρμογή στην Ελλάδα.   
 

2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 
παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, 
εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

3. Oι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα 

σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραμένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και 

πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 
 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως 
μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο 

όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να 
παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των 

ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση 
ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

 

5. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για να 

αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά 
ως ανωτέρω. 

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

οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν 
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
7. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε 

τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να 
καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο 
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη 

εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή 
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εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται 

για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 
 

8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρίες 
(Ελληνικές ή Ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες τις 
ασφαλίσεις που καθορίζονται στους Όρους της Διακήρυξης. 

  
Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα πρέπει να περιέχει και να καλύπτει κατ’ 

ελάχιστον τα καθοριζόμενα παρακάτω: 
 
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
 

Τα Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης θα 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 15 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο Παροχής Υπηρεσιών (οποιοδήποτε από τα δύο 

συμβεί πρώτα) στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. 
 

Τα Πρωτότυπα Ασφαλιστήρια ή Ακριβή Αντίγραφα δεόντως επικυρωμένα 
αποστέλλονται, από την Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε., για έλεγχο και φυλάσσονται στη ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 
49, 117 43 Αθήνα. 
 

1. Αντικείμενο ασφάλισης 
 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική Ευθύνη 
του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν 
αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη 

και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών 
παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον 

έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 
2. Όριο αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης 

 
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 

Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά 
περιστατικό, το ακόλουθο: 
  

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική 
βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ 

κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 
 
3. Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή 

χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 
 

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της 
Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να 
είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 
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Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική 

βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα 
και για ομαδικό ατύχημα. 

 
4. Ανώτατο όριο κάλυψης - Απαλλαγές 
 

4.1. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής 
Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο 

συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000,00 
ΕΥΡΩ. 
Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής 

Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των 
ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000,00 

ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 
 
4.2. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών μειωθούν 

κάτω του ποσού του 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων 
γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), 

ενώ η Σύμβαση ΔΕΔΔΗΕ – Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει 
υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου 

ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς 1.000.000,00 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και 
συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο 

Ασφαλιστήριο. 
 

4.3. Το ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε 3.000,00 
ΕΥΡΩ. 

 

5. Διάρκεια ασφάλισης 
 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των 
εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχής των Υπηρεσιών και 
θα λήγει με την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου.  

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εάν προκύψει θέμα άλλης ρύθμισης σχετικής με 
την παροχή υπηρεσιών, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε θα πρέπει να 
φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων 
και της Εργοδοτικής του Ευθύνης με τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του 

ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών. 
 

6.  Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 
 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

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

τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
 

6.2. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
κατά του Αναδόχου ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση 

που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά 
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που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα 

καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας για 
άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια 

των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
 
6.3. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε., των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην 
περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων 

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

(ευθύνη προστήσαντος). 
 

6.5. Καλύπτονται ζημιές που τυχόν προξενηθούν σε περιουσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η οποία 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο, φροντίδα, επιμέλεια του Ασφαλισμένου Αναδόχου κατά 
τη διάρκεια των εργασιών της Σύμβασης που του έχει ανατεθεί και εντός των 

αναφερομένων ανωτέρω ορίων κάλυψης.  
 

6.6. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss 
occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή 

σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 
 
7.  Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 

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

περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών, καθώς επίσης 
και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 

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

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

γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση 

της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
(ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα). 

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

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

προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που 
αποδέχτηκε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 

συμπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο:  
 
«Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς: Η Ασφαλιστική Εταιρία αφού καταβάλει στον 

Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα 
σχετικά στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 

 
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:  
 

1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου. 
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1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και 

υπαλληλικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής 
Νομοθεσίας. 

 
1.2. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική 

Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής 

ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται 
αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της 

Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. 

 

1.3. Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα 
στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά 

ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του. 
 
2. Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου. 

 
2.1. O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή 

συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες των εργασιών Παροχής 
Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την 

ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 

 

2.2. Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι 
του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα 

τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην 
Ελληνική Νομοθεσία.  

 

2.3. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 
Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται 

στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Επιβλέπουσα Υπηρεσία). 
 

Γ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ– 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
(Αφορά την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης) 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος επιθυμεί την ασφαλιστική κάλυψη δύο ή και 

περισσοτέρων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι οποίες εκτελούνται 
παράλληλα και στις οποίες προβλέπονται οι ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις, μπορεί 
να συνάψει ένα ενιαίο Ανοιχτό Ασφαλιστήριο (OPEN COVER) στο οποίο θα τηρούνται 

τα εξής:  
Το ασφαλιστήριο (κατά περίπτωση ασφάλισης), θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 

ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον 
τόπο της Παροχής των Υπηρεσιών (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου δεόντως 
επικυρωμένο, αποστέλλεται, από την Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, 
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προς έλεγχο και φυλάσσεται στη ΔΟΛ/Υποτομέα Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 

43 Αθήνα. 
 

1. Αντικείμενο Ασφάλισης  
 
Περιγραφή αναλόγως του αντικειμένου ασφάλισης και σύμφωνα με το αντίστοιχο 

Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 
 

2. Ανώτατο Όριο Κάλυψης  
 
Τουλάχιστον διπλάσιο από τα προβλεπόμενα και σύμφωνα με το αντίστοιχο 

Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. Σε 
κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο κάλυψης υπόκειται στην τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 
 
3. Απαλλαγές 

 
Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου 

έναντι Τρίτων, του παρόντος.  
 

4. Διάρκεια Ασφάλισης 
 
Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου 

έναντι Τρίτων, του παρόντος.  
 

5. Ειδικοί Όροι 
 
Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου 

έναντι Τρίτων, του παρόντος.  
 

6. Γενικοί Όροι 
 
Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου 

έναντι Τρίτων, του παρόντος.  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης                                   
Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021 

Αρ. SAP:………………………… 

 
 

 
 

1. “Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν 
με τα εναέρια δίκτυα Διανομής” 

 

 
 

 
2. “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, 

προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.” 
 

 
 
 

 

 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ΄ 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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  3/15 

 

 

 
 

 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) 
 

Οι υπογεγραμμένοι   1.        .................................................................. 

                2.        .................................................................. 
       3.        .................................................................. 

 
δηλώνουμε υπεύθυνα προς το ΔΕΔΔΗΕ εν γνώση των συνεπειών του Νόμου «περί 
ψευδούς δηλώσεως» ότι: 

 
α. ο πρώτος εξ ημών αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει υπεύθυνα και συνεχώς, ως 

«Επιβλέπων Μηχανικός», τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των 
εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο 9 της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό 

……………………….. 
β. ο πρώτος και ο δεύτερος εξ ημών, Ανάδοχος και «Επιβλέπων Μηχανικός» αντίστοιχα 
της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό ……………….., ορίζουν τον τρίτο εξ ημών, ο οποίος 

και αποδέχεται τον διορισμό του, ως «Αναπληρωτής του Επιβλέποντα Μηχανικού» της 
παραπάνω Σύμβασης και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οριζόμενες στο 

Άρθρο 9 της Σύμβασης. 
 
γ. ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται να 

αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα ή τον Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικό, να 
ειδοποιήσει τουλάχιστον ένα μήνα πριν εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζοντας 

συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση. Οι δε Μηχανικοί  
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν, για την πρόθεσή τους να παραιτηθούν από την άσκηση των πιο πάνω 

καθηκόντων τους. 
 

 
(ΤΟΠΟΣ)................................................. 

 

 
 

 
      ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 

 

 
 

 
Σημείωση : 

Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Αναπληρωτή και του Επιβλέποντος 

Μηχανικού Εγκαταστάτου, εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της υποβολής της παρούσης, 

τριμήνου. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2) 
 

Οι υπογεγραμμένοι   1.        .................................................................. 

                2.        .................................................................. 
 

δηλώνουμε υπεύθυνα προς το ΔΕΔΔΗΕ εν γνώση των συνεπειών του Νόμου «περί 
ψευδούς δηλώσεως» ότι: 
 

α. ο πρώτος εξ ημών, ως Ανάδοχος και ως «Επιβλέπων Μηχανικός», αναλαμβάνει 
υπεύθυνα και συνεχώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών 

που απορρέουν από το Άρθρο 9 της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό ……………… 
 

β. ο πρώτος εξ ημών, ως Ανάδοχος και ως «Επιβλέπων Μηχανικός» της Σύμβασης του 
ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό …………………, ορίζει το δεύτερο εξ ημών, ο οποίος και αποδέχεται τον 
διορισμό του, ως «Αναπληρωτής του Επιβλέποντα Μηχανικού» της παραπάνω 

Σύμβασης και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οριζόμενες στο Άρθρο 9 της 
Σύμβασης. 

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

ειδοποιήσει τουλάχιστον ένα μήνα πριν εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζοντας 
συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση. Οι δε Μηχανικοί  

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν, για την πρόθεσή τους να παραιτηθούν από την άσκηση των πιο πάνω 
καθηκόντων τους. 

 
(ΤΟΠΟΣ)................................................. 

 
 
 

 
      ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 

 
 
 

 
 

 
Σημείωση : 

Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Αναπληρωτή και του Επιβλέποντος 

Μηχανικού Εγκαταστάτου, εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της υποβολής της παρούσης, 

τριμήνου.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 
 
 

- Η ταυτότητα θα κατασκευασθεί με ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χαρτί. 
 

- Θα προσκομισθεί στην Προϊσταμένη Υπηρεσία από τον ίδιο τον υπάλληλο και θα 
ελεγχθεί η ταυτότητά του. 

 

- Θα τεθεί πρωτότυπη σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ’, 
και πρωτότυπη υπογραφή του Διευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από 

τον Ανάδοχο. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 
 

 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή ………             Τηλέφωνο : ……… – ……. 
 
                         ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ  …/……/…… 

 
        Θεωρήθηκε                                

                                                                 
                                                                 
                                                                 

                                                                 
                                                                                                    
…………………………………… 

   Διευθυντής Περιοχής                            
                                              

 
 
 

 
 

 
- Το Ειδικό Σήμα οχήματος θα κατασκευασθεί με ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο 

χαρτί και θα εξασφαλίζεται από αυτόν η ευκρίνεια των αναγραφόμενων στοιχείων. 
 
- Θα προσκομισθεί στην Προϊσταμένη Υπηρεσία για κάθε όχημα που απασχολείται στα 

συνεργεία του Αναδόχου. 
 

- Θα συμπληρωθούν τα στοιχεία βάσει της άδειας κυκλοφορίας, θα τεθεί πρωτότυπη 
σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ’, και πρωτότυπη 
υπογραφή του Διευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ 

- ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: 
 

- ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
 

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
 

- ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
 

- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………………. 

«Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων 

που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής & 

Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα 

σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου 

Μ.Τ.».  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με βάση την παρούσα Σύμβαση και κατά την διάρκεια 
της ισχύος της, να αναλαμβάνει την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας στα γεωγραφικά 
όρια της Διοικητικής Περιοχής Κεντρικής Θεσσαλονίκης του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 
 
 Από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: 

 Το τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που καλύπτει τον Κεντρικό Τομέα της πόλης 
της Θεσσαλονίκης και ορίζεται ανατολικά από τον Λευκό Πύργο-Λεωφόρο ΧΑΝΘ-

Λεωφόρο Στρατού- οδό Λαχανά-οδό Νοσοκομείων και από τον χείμαρρο που 
διαχωρίζει την Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας από τον Συνοικισμό Άνω Τούμπα (που 

υπάγεται στην Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης) και δυτικά από την Ελευθέρα 
Ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης-οδό 26ης Οκτωβρίου-Πλατεία Ι. Μεταξά και οδό 
Λαγκαδά. 

 Την Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου, Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου και Τοπική 
Κοινότητα Εξοχής της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 

 Την Δημοτική Ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά. 
 Τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Στην …………………….. σήμερα την ………….. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ’ ενός 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 

20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 

κ……………………….., Διευθυντή ……………………………………. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αφ’ 

ετέρου της …………..…………………. (με ΑΦΜ  ……………..… και αρμόδια ΔΟΥ την 

…………………), που εδρεύει στο…………………, στην ………………………………… και η οποία στο 

εξής θα καλείται «Ανάδοχος» και εκπροσωπείται εδώ νόμιμα από 

τον………………………………………………., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1.  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία» ή «ΔΕΔΔΗΕ», έχει 

συνυπογράψει με το δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται 

«Ανάδοχος» την Κύρια Σύμβαση, με αντικείμενο την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών, 

το οποίο συνίσταται στο εξής:  

“Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα 

εναέρια δίκτυα Διανομής¨ και “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα 

σημεία ζεύξης, προστασίας και Υ/Σ του δικτύου ΜΤ” για την Περιοχή Κεντρικής 

Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ-Θ. 

2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα, την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη 

εχεμύθεια αναφορικά με 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 Αναδόχου και της 

Εταιρείας, λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ή/και 

οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αναδόχου και της 

Εταιρείας σε σχέση με το αντικείμενο της κύριας Σύμβασης.   

Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ της 

Εταιρείας και του Αναδόχου, 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 Ανάδοχο με οποιοδήποτε 

τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης ως Εμπιστευτική Πληροφορία,  

νοείται οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση και 

επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 

των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων πελατών ή και συνεργατών της Εταιρείας. 
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4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει σωρευτικά τις εξής  υποχρεώσεις: 

 να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά 

μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και για 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 υπηρεσιών που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από 

σχετική έγγραφη συναίνεση και εντολή της Εταιρείας 

 να μην αναπαράγει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε 

ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας την παροχή υπηρεσιών που 

έχει αναλάβει από την Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν 

συνόλω ή εν μέρει, τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και 

θα τηρείται πλήρες αρχείο όλων των αντιγράφων 

 να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, 

καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

 να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή, 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, ευθέως ή μέσω τρίτων προσώπων  

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

πρόσβαση, ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία καταναλωτών, 

υπαλλήλων ή προμηθευτών/συνεργατών 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: 

α. Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 

ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

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

εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 
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γ. Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των 

εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει τις διατάξεις του  

679/2016 Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων & Ν 2472/1997 & Ν 4624/2019, 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 του  679/2016 Γενικού Κανονισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Ν 2472/1997 

& Ν 4624/2019 όπως ισχύει, ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή 

τροποποιήσουν αυτόν και που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. 

 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει 

οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα 

συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει 

να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή 

αποκάλυψή τους.  

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

κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και τη 

διεκδίκηση περαιτέρω αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άμεση και 

μονομερή λύση της παρούσας Σύμβασης, με καταγγελία εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. Σε 

αυτή την περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ  επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του 

που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα 

αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως 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 που περιγράφονται στις διατάξεις του 

παρόντος. 

 Ειδικότερα, ως προς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες όπου θα περιέχονται και 

Προσωπικά Δεδομένα των πελατών/ καταναλωτών, ή προσωπικού, συνεργατών κλπ 

του ΔΕΔΔΗΕ και στις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος θα έχει πρόσβαση, ο 

αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διαχειρίζεται αυτές, όπως προβλέπεται σχετικά 

από την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Ν 4624/2019 & Ν 2472/1997 & 2016/679 Γενικός Κανονισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) και να 

συμμορφώνεται στις εκάστοτε οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος λαμβάνει τα κατάλληλα 

οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια για την προστασία τους. 

 Στο πλαίσιο αυτό, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προφυλάσσει τα Προσωπικά 

Δεδομένα των οποίων λαμβάνει γνώση ή επεξεργάζεται, από κάθε τυχαία ή αθέµιτη 
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καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη 

µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρά η 

αντιγραφή, αποθήκευση,  

 

 
 αναπαραγωγή, διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον 

αντισυμβαλλόμενο σε τρίτους.  

 Σε κάθε περίπτωση, µόλις ο ανάδοχος διαπιστώσει οποιαδήποτε τυχόν παράνοµη 

χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, θα ενηµερώνει αµέσως το 

ΔΕΔΔΗΕ, και θα συνεργάζεται µε κάθε εύλογο τρόπο, προκειµένου να βοηθήσει ώστε 

να επανακτηθούν τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνοµη χρήση ή 

αποκάλυψή τους. 

5.   Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αναδόχου με την Εταιρεία, 

για οποιοδήποτε λόγο, ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία, ακόμα και πριν τη 

λύση ή την καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με 

οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αναδόχου, αυτός 

είναι υποχρεωμένος: 

α. να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

β. να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα 

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

παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και 

γ. να ανακοινώσει εγγράφως τον πλήρη κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων 

των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Ανάδοχος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών. 

5.1  Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του 

Αναδόχου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του Άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν τον 

Ανάδοχο και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας . 

6. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση 

οποιασδήποτε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

7. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Ανάδοχος 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 N. 146/1914 περί Αθέμιτου 

Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί 

υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.  
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8. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε 

δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά 

δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. 

9. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει 

από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

 

 

 

 

10. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα 

γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και ρητά 

αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου. 

11. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.1. ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την 

υπογραφή της και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας μεταξύ της 

Εταιρείας και του Αναδόχου. 

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλαχτα 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 ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ  

 

 

 

 
 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - 

Θράκης                                   

ΥΠΗΡ. ΚΛΙΜ    : ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:      

                  ΑΡΙΘ. ΠΙΣΤ: 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                      ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ:    ΑΠΟ: 

              ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ:     ΜΕΧΡΙ: 

    ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:   

     ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  
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ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

% 
 
 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

    ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 
  ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

      ΠΟΣΟ 

   
 

         

             

 
 

            

   
 

         

             

 
 

  
 

         

 
 

            

             

   
 

         

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης                                   

Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΘ/ΤΥ/1/2021 

Αρ. SAP:………………………… 

 

1. “Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με 

τα εναέρια δίκτυα Διανομής” 

2. “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, 

προστασίας και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.” 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Ζ΄ 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 Σύμβαση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

 Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμων εκπροσώπων συνεργατών 

της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Α.Ε.» αναφορικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων  

 

 

 Ενημέρωση εργαζομένων συνεργατών της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» αναφορικά με την επεξεργασία και 

προστασία των προσωπικών τους δεδομένων  
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ΔΕΔΔΗΕ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

KAI 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ «ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ»] 

 

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 /  

 

Στον/στην [τόπο] σήμερα την [ημερομηνία] [μήνας] του έτους [έτος], (εφεξής 

«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»)μεταξύ: 

Αφ’ ενός της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE», με έδρα 

στο δήμο Αθηναίων, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. 

ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό 

καταχώρησης στο οικείο εμπορικό μητρώο (αριθμός ΓΕΜΗ) 003089701000, νομίμως 

εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από τον/την [ονοματεπώνυμο], 

[ιδιότητα] (εφεξής καλουμένης και χάριν συντομίας ως ο «ΔΕΔΔΗΕ»),  

Αφ’ ετέρου της της εταιρείας με την επωνυμία [Επωνυμία της εταιρείας της που ενεργεί ως 

Εκτελών την επεξεργασία], και με διακριτικό τίτλο [Διακριτικός τίτλος της εταιρείας], με 

έδρα στο δήμο [], οδός [] αρ. [], Τ.Κ. [] – Αθήνα με Α.Φ.Μ. [] ΔΟΥ [] και με αριθμό 

καταχώρησης στο οικείο εμπορικό μητρώο [αριθμός ΓΕΜΗ],, νομίμως εκπροσωπούμενης 

για την υπογραφή της παρούσας από τον/την [ονοματεπώνυμο], [ιδιότητα] (εφεξής 

καλουμένης και χάριν συντομίας ως ο «Εκτελών την επεξεργασία»)  

των ανωτέρω εφεξής καλουμένων από κοινού τα “Μέρη”, συμφώνησαν και έκαναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

  

 ο «Εκτελών την επεξεργασία» θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για 

λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος ενεργεί ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» των εν 

λόγω προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στον  Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.  

 θα συνάψουν την παρούσα σύμβαση στο πλαίσιο συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ  με τις 

σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις 

πράξεις (αποφάσεις, οδηγίες, γνωμοδοτήσεις κλπ), που εκδίδονται από την 

Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 Ο «Εκτελών την επεξεργασία» θα επεξεργάζεται για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ 

προσωπικά δεδομένα στο μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή των 

υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

“Εφαρμοστέο 

Νομοθετικό Πλαίσιο” 

Η σχετική νομοθεσία (σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο) για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

(συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού 

Προσωπικών Δεδομένων και του Νόμου 4624/2019), τυχόν 

ρυθμιστικές διατάξεις στις οποίες υπόκειται ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς 

και κάθε πράξη (απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κλπ) που 

εκδίδεται από την Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

“Αξίωση” Νοείται κάθε αξίωση, απαίτηση ή νομική διαδικασία έγερσης 

απαιτήσεων. 

“Πολιτικές Ασφαλείας” Νοούνται οι πολιτικές ασφαλείας και προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ. 

“GDPR” - ΓΚΠΔ Νοείται ο υπ’ αριθμ. 679/2016 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
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επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

“Ζημίες” Νοείται οποιαδήποτε αξίωση, απώλεια, ζημία, κόστος, 

επιβάρυνση, αποζημίωση, πρόστιμο, τέλη, εισφορές ή 

οποιαδήποτε άλλη ευθύνη (ακόμη και ενδεχόμενη), 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν άμεσων, έμμεσων ή και 

ενδεχομένων ζημιών. 

“Κύρια Σύμβαση” Νοείται [αριθμός & ημερομηνία σύμβασης δια της οποίας ο 

«Εκτελών την επεξεργασία» παρέχει υπηρεσίες στο ΔΕΔΔΗΕ, 

καθώς και περιγραφή του σκοπού αυτής]. 

“Προσωπικά 

Δεδομένα” 

Νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των 

δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι 

εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα 

ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο 

ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε 

δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας 

ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν 

στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 

οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω 

φυσικού προσώπου  και περιλαμβάνει τις κατηγορίες των 

προσωπικών δεδομένων που παρατίθενται στο Έντυπο 3 - 

Παράρτημα για την Επεξεργασία των Δεδομένων, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα στα οποία έχει 

πρόσβαση κατά περίπτωση ο «Εκτελών την επεξεργασία» 

καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του. 

“Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων 

Προσωπικού 

Χαρακτήρα» ή 

«ΑΠΔΠΧ» 

Είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη 

Αρχή που ιδρύθηκε με τον νόμο 2472/1997.  

“Επεξεργασία” Νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται 

με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα , όπως η συλλογή, η καταχώριση, 

οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η 

μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, 

η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή 

διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η 

διαγραφή ή η καταστροφή. 

 «Υπεύθυνος 

επεξεργασίας»   

 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 

άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν 

τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της 

επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης 

ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα 

ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να 

προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 

μέλους, 

«Εκτελών την 

επεξεργασία»   

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 

άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.  
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“Υπηρεσίες” Νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχει ο «Εκτελών την 

επεξεργασία» όπως ειδικώς περιγράφονται κατά καιρούς στα 

σχετικά Παραρτήματα της παρούσας 

“Συμβατικές Ρήτρες 

Διαβίβασης” 

Νοούνται οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, όπως αυτές 

ορίζονται  σε αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 

ΓΚΠΔ. 

“Ελάχιστες Απαιτήσεις 

Ασφάλειας ΔΕΔΔΗΕ” 

Νοούνται τα μέτρα ασφαλείας, που ορίζονται ειδικώς στο 

Έντυπο 4 της παρούσας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά ή 

εκδίδονται κατά καιρούς από τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας, καθώς και τις Πολιτικές ασφαλείας και 

προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ. 

2. ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ    

2.1. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» εγγυάται και αναλαμβάνει να επεξεργάζεται 

προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, με την υποχρέωση:  

2.1.1. Να επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για 

την παροχή των υπηρεσιών του και οι οποίες δύνανται κατ’ επέκταση να 

συμφωνηθούν εγγράφως από τα Μέρη και πάντα υπό τις έγγραφες οδηγίες 

του ΔΕΔΔΗΕ.  

2.1.2. Να μην ασκεί, ούτε να επιδιώκει, ο ίδιος τον έλεγχο ή τη διαβίβαση 

προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης 

έγγραφης εντολής του ΔΕΔΔΗΕ.  

2.1.3. Να μην επεξεργάζεται, εφαρμόζει ή χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για 

άλλους σκοπούς πέραν αυτούς, που απαιτούνται για την παροχή των 

υπηρεσιών του. 

2.1.4. Να μην επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία έλαβε από τον 

ΔΕΔΔΗΕ, με τρόπο διαφορετικό από τις οδηγίες του τελευταίου, εκτός αν 

αυτό απαιτείται από το Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο ή άλλη νομοθεσία ή 

κανονιστική απαίτηση, στα οποία εμπίπτει ο «Εκτελών την επεξεργασία», 

γεγονός για το οποίο ο τελευταίος θα πρέπει να παρέχει σχετική 

πληροφόρηση στο ΔΕΔΔΗΕ πριν την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων. 

2.1.5. Να μην επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για δικούς του σκοπούς ή θα 

περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία 

προσφερόμενα σε τρίτα μέρη.  

2.1.6. Να συμπληρώνει χωριστό Έντυπο 3 -Παράρτημα Επεξεργασίας για κάθε νέα 

υπηρεσία που απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

2.2. Για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, 

εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες της παρούσας, ο «Εκτελών 

την επεξεργασία» θα πρέπει να έχει εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες, καθώς και 

να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που θα εξασφαλίσουν 

την τήρηση των οδηγιών του ΔΕΔΔΗΕ  συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:  

2.2.1. Διαβιβάζει τυχόν αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων προς τον 

ΔΕΔΔΗΕ  και διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε σχέση με 

την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ο «Εκτελών την 

Επεξεργασία» δεν απαντά σε αιτήματα πέραν των οδηγιών του ΔΕΔΔΗΕ  ή 
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απαντά βάσει των οριζομένων στο Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο στο 

οποίο υπόκειται, οπότε και ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ για την απαίτηση αυτή 

πριν απαντήσει στο αίτημα, 

2.2.2. Επικαιροποιεί, τροποποιεί ή διορθώνει, κατά καιρούς, τα προσωπικά 

δεδομένα εκάστου υποκειμένου, κατόπιν σχετικού αιτήματός του προς τον 

ΔΕΔΔΗΕ, 

2.2.3. Περιορίζει την πρόσβαση ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν λήψης 

σχετικής οδηγίας του ΔΕΔΔΗΕ,    

2.3. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» συμμορφώνεται με το Εφαρμοστέο Νομοθετικό 

Πλαίσιο για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα οποία 

αποκτά πρόσβαση με αφορμή της παρούσας σύμβασης, φέροντας την ευθύνη 

αποδείξεως της συμμορφώσεως με το Νομοθετικό Πλαίσιο και ενημερώνει αμέσως 

τον ΔΕΔΔΗΕ εάν, κατά τη γνώμη του, κάποια οδηγία του Υπευθύνου Επεξεργασίας 

παραβιάζει το Νομοθετικό Πλαίσιο, 

2.4. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» θα συνεργάζεται και θα παρέχει στο ΔΕΔΔΗΕ τις 

απαραίτητες πληροφορίες, τις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητήσει, προκειμένου ο 

τελευταίος να τηρήσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Εφαρμοστέο 

Νομοθετικό Πλαίσιο, καθώς και να βοηθάει το ΔΕΔΔΗΕ να συμμορφώνεται με τις 

οδηγίες ή αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εντός των 

χρονικών πλαισίων που θέτει κάθε φορά η Αρχή. 

2.5.  Πριν την έναρξη της συμφωνημένης επεξεργασίας και κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Κύριας Σύμβασης, ο «Εκτελών την επεξεργασία» θα πρέπει να ενημερώνει, χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση, το ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον, κατά την κρίση του: 

2.5.1. τυχόν οδηγία του ΔΕΔΔΗΕ παραβιάζει διάταξη του Εφαρμοστέου 

Νομοθετικού Πλαισίου. 

2.5.2. τυχόν νομικές υποχρεώσεις του, καθιστούν δυσχερή ή αδύνατη τη 

συμμόρφωσή του με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ.  

2.6. Τα Μέρη ρητώς συμφωνούν ότι δαπάνες του «Εκτελούντος Επεξεργασία», που 

ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με  τη συμμόρφωσή του με 

τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών του ή/και  για την 

εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών του, δεν καλύπτονται ούτε βαρύνουν τo 

ΔΕΔΔΗΕ.  

2.7. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» υποχρεούται να προσκομίσει στο ΔΕΔΔΗΕ, εντός 

προθεσμίας [Χ ημερών] ημερολογιακών ημερών, από την παραλαβή σχετικού 

αιτήματός του, το αρχείο δραστηριοτήτων που αφορά την Επεξεργασία 

Προσωπικών Δεδομένων μαζί με τα  

2.7.1. Έντυπο 1  

2.7.2. Έντυπο 2 – Λίστα Εργολάβων, και  

2.7.3. Έντυπο 3- Παράρτημα Επεξεργασίας  

2.8. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του Εντύπου 1 της παρούσας, τα μέρη 

οφείλουν να παρέχουν εκατέρωθεν σχετική έγγραφη γνωστοποίηση εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη που 

έλαβε χώρα η εν λόγω μεταβολή. 
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2.9. Τα μέρη δύνανται να τροποποιούν τα Έντυπα σε περίπτωση που υπάρχει  μεταβολή 

στις λεπτομέρειες της περιγραφόμενης  επεξεργασίας, κατόπιν σχετικής συμφωνίας 

τους.   

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

3.1. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» οφείλει να διατηρεί σε χωριστό σημείο τα Προσωπικά 

Δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ από τα Προσωπικά 

Δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου.  

 

3.2. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα α) για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της 

διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών 

Επεξεργασίας σε συνεχή βάση, β) για την ψευδωνυμοποίηση και τη 

κρυπτογράφηση Προσωπικών Δεδομένων, ιδιαίτερα κατά τις διαβιβάσεις και την 

αποθήκευση αυτών, γ) για τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας, σε 

περίπτωση συμβάντος και δ) για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων ώστε να 

διασφαλίζεται  το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας της Επεξεργασίας.  

 

3.3. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» οφείλει να διασφαλίζει την προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, 

ζημία, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση ή πρόσβαση, ιδίως όταν η 

Επεξεργασία συνεπάγεται τη διαβίβαση δεδομένων μέσω διαδικτύου, και έναντι 

οποιωνδήποτε άλλων μορφών Επεξεργασίας, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου (33/2018) το Σύστημα 

Διασφάλισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) εναρμονιζόμενο με το πρότυπο ISO 

27001:2013 με το οποίο είναι πιστοποιημένα τα πληροφοριακά του συστήματα. Το ΣΔΑΠ 

περιλαμβάνει την κεντρική πολιτική ασφάλειας καθώς και επιμέρους πολιτικές και 

διαδικασίες εξειδικεύοντας τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου πληροφοριακής ασφάλειας, όπως ορίζεται από το πρότυπο. 

 

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ο «Εκτελών την επεξεργασία» υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των 

υπηρεσιών που παρέχονται στο ΔΕΔΔΗΕ ή που αφορούν στη μεταφορά ή διαβίβαση 

Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και που αποτρέπουν κάθε παράνομη 

παρακολούθηση, υποκλοπή επικοινωνιών ή απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 

σε οποιοδήποτε υπολογιστή ή σύστημα, εγγυώμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια 

των επικοινωνιών.  

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ “ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ” - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  

5.1. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει 

ότι τα πρόσωπα που απασχολούνται στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και διαθέτουν πρόσβαση σε αυτά:  

5.1.1. είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα και 

επεξεργάζονται αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, 
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5.1.2. έχουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για τη 

διενέργεια και εκπλήρωση των σκοπών της Κύριας Σύμβασης, 

5.1.3. έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ακόμη και μετά την με 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη της απασχόλησής τους που αφορά στην 

Επεξεργασία. 

5.2. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» οφείλει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του έχει 

υποβληθεί στην κατάλληλη εκπαίδευση για την προστασία και την ορθή διαχείριση 

των Προσωπικών Δεδομένων. 

5.3. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης ή κοινολόγησης των Προσωπικών Δεδομένων από 

οποιονδήποτε από τα αναφερόμενα στην § 5.1. της παρούσας πρόσωπα, ευθύνεται 

μαζί με το υπαίτιο πρόσωπο αλληλεγγύως και εις ολόκληρόν ο «Εκτελών την 

επεξεργασία». 

 

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ   

6.1.  Εφόσον τα Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από τον «Εκτελούντα 

την Επεξεργασία» σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε χώρα, όπου δεν 

έχει ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παρέχει επαρκές επίπεδο ασφάλειας, 

σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο, εφαρμόζονται οι Συμβατικές 

Ρήτρες Διαβίβασης για την εν λόγω Επεξεργασία καθώς και οι απαιτούμενες 

προϋποθέσεις του Εφαρμοστέου Νομοθετικού Πλαισίου.  

 

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

7.1. Τα Προσωπικά Δεδομένα κοινοποιούνται στον «Εκτελούντα την επεξεργασία» από 

τον ΔΕΔΔΗΕ και υπόκεινται σε Επεξεργασία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του 

ή/και συνεργάτες του ή/και υπεργολάβους του. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» 

απαγορεύεται να διαβιβάσει σε αποδέκτες ή/και τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα 

στα οποία αποκτά πρόσβαση με βάση την Κύρια Σύμβαση 

7.2. Ο «Εκτελών την Επεξεργασία» απαγορεύεται να προχωρήσει σε διαβίβαση  

Προσωπικών Δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε χώρες ή διεθνείς 

οργανισμούς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δεν διασφαλίζουν 

επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του 

ΔΕΔΔΗΕ. Τέτοιες διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, θα διέπονται από τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6.1 ανωτέρω. 

  

8. ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

8.1. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» απαγορεύεται να αναθέσει την Επεξεργασία των 

Προσωπικών Δεδομένων σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή εταιρεία ή οργανισμό, 

συμπεριλαμβανομένου οποιοδήποτε μέλους του ίδιου ομίλου εταιρειών του 

«Εκτελούντος την επεξεργασία» (εφεξής «Υπεργολάβος») εκτός εάν:  

8.1.1. γνωστοποιήσει στο ΔΕΔΔΗΕ με αποστολή του συμπληρωμένου Εντύπου 2, 

την πλήρη επωνυμία, καθώς και την καταστατική έδρα ή τον τόπο 

διεξαγωγής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Υπεργολάβου του. 

8.1.2. γνωστοποιήσει στο ΔΕΔΔΗΕ τυχόν μεταβολές στο Έντυπο 2, 
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8.1.3. παρέχει στο ΔΕΔΔΗΕ λεπτομέρειες (συμπεριλαμβανομένων των 

κατηγοριών) της επεξεργασίας που διενεργείται από τον Υπεργολάβο σε 

σχέση με τις Υπηρεσίες του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο.  

8.1.4. επιβάλει νομικά δεσμευτικούς όρους, όχι λιγότερο επαχθείς από αυτούς που 

εμπεριέχονται στην παρούσα σύμβαση. 

8.1.5. Ο ΔΕΔΔΗΕ εγκρίνει εγγράφως την ανάθεση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) εργάσιμων ημερών και 

8.1.6. Έχει υπογράψει Συμβατικές Ρήτρες Διαβίβασης με τον υπεργολάβο, εφόσον 

ο σκοπός της υπεργολαβίας αφορά σε επεξεργασία ή αποθήκευση 

προσωπικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ σε τρίτες χώρες και μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις του όρου 6.1 και 7 ανωτέρω. 

8.2. Κανένας Υπεργολάβος δεν θα προβεί σε επεξεργασία σε σχέση με τις Υπηρεσίες 

προτού ενημερωθεί σχετικά ο ΔΕΔΔΗΕ  και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβάλει 

καμία αντίρρηση. 

8.3. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» εγγυάται ότι θα συμβάλλεται με οποιονδήποτε 

Υπεργολάβο, ο οποίος έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, πριν αναθέσει 

την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για λογαριασμό του τελευταίου, με τα 

ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται στους όρους της παρούσης και 

στο Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο. 

8.4. Σε κάθε περίπτωση, ο «Εκτελών την επεξεργασία» ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 

για κάθε πράξη ή παράλειψη του Υπεργολάβου του ή οποιουδήποτε τρίτου, που 

έχει ορισθεί από αυτόν, σαν να ήταν πράξεις ή παραλείψεις δικές του και ευθύνεται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με αυτόν ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του. 

8.5. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας συμφωνίας από υπαιτιότητα του 

Υπεργολάβου, ο «Εκτελών την επεξεργασία» εκχωρεί – κατόπιν σχετικού αιτήματος 

του ΔΕΔΔΗΕ – τα δικαιώματά του στο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη σύμβαση 

υπεργολαβίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να ενεργήσει οτιδήποτε 

κρίνει απαραίτητο για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. 

 

9. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   

9.1.  Ο «Εκτελών την επεξεργασία» δηλώνει και εγγυάται ότι έχει θεσπίσει και 

εφαρμόζει πολιτικές διαχείρισης περιστατικών παραβίασης και ότι το προσωπικό του 

που έχει πρόσβαση ή επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα, είναι σε γνώση των 

σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, δεσμεύεται από αυτές και έχει λάβει όλες τις 

αναγκαίες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση Παραβιάσεων Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

9.2. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ και 

ειδικότερα τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ (Έντυπο 1), χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από είκοσι τέσσερεις 

(24) ώρες αφότου λάβει γνώση τυχόν τυχαίας, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης 

καταστροφής, απώλειας, τροποποίησης ή δημοσιοποίησης ή πρόσβασης σε 
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Προσωπικά Δεδομένα («Παραβίαση»). Η αρχική ειδοποίηση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

9.2.1. στο μέγιστο δυνατό επίπεδο λεπτομερή περιγραφή της Παραβίασης,   

9.2.2. το είδος των Προσωπικών Δεδομένων που αποτέλεσαν αντικείμενο της 

Παραβίασης,   

9.2.3. τα στοιχεία κάθε προσώπου που θίγεται και όπου αυτό είναι δυνατό, κατά 

προσέγγιση τον αριθμό των υποκειμένων και των σχετικών αρχείων με τα 

Προσωπικά τους Δεδομένα, 

9.2.4. περιγραφή των πιθανών συνεπειών που μπορεί να έχει η Παραβίαση, 

9.2.5. περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν ή προτάθηκαν για να ληφθούν από 

τον «Εκτελούντα την Επεξεργασία» για την αντιμετώπιση της Παραβίασης, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένων μέτρων για το μετριασμό των πιθανών 

δυσμενών επιπτώσεων, 

9.2.6. οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση 

με την Παραβίαση.   

9.3. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διερευνήσει 

την Παραβίαση και να εντοπίσει, αποτρέψει και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την άμβλυνση των επιπτώσεων οποιασδήποτε Παραβίασης σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας, καθώς και να διενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται για την 

αναχαίτιση ή αποκατάσταση της παραβίασης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του 

ΔΕΔΔΗΕ.  

9.4. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» απαγορεύεται να δημοσιεύσει οποιαδήποτε 

επικοινωνία, γνωστοποίηση, δελτίο τύπου ή αναφορά σχετικά με την Παραβίαση  

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ.  

9.5. Οι ενέργειες και τα βήματα, που περιγράφονται ανωτέρω, θα πραγματοποιηθούν 

με δαπάνες του «Εκτελούντος Επεξεργασία» και ο τελευταίος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να αποζημιώσει το ΔΕΔΔΗΕ για όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί 

ο τελευταίος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για να προβεί σε 

όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά του «Εκτελούντος Επεξεργασία» ή του 

υπεργολάβου του, επιφυλασσόμενου τους δικαιώματός του για αποκατάσταση 

τυχόν περαιτέρω ζημίας του. 

9.6. Εφόσον η Παραβίαση επηρεάσει και άλλους πελάτες του «Εκτελούντος την 

επεξεργασία», πέραν του ΔΕΔΔΗΕ, ο «Εκτελών την επεξεργασία» αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να δώσει προτεραιότητα στο ΔΕΔΔΗΕ για την παροχή βοήθειας και την 

εκτέλεση και εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών και διορθωτικών μέτρων. 

 

10. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙKΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σε περίπτωση που το ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, ο «Εκτελών την επεξεργασία» θα θέσει στη 

διάθεσή του κάθε απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να αποδείξει τη συμμόρφωσή 

του με το Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο, θα παρέχει κάθε βοήθεια προκειμένου να 

διεξαγάγει ο ΔΕΔΔΗΕ την εκτίμηση αντικτύπου των Υπηρεσιών του, καθώς και θα 
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συνεργασθεί με το ΔΕΔΔΗΕ για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων 

που τυχόν εντοπίσθηκαν, σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

11. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

11.1. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος του ΔΕΔΔΗΕ, 

να θέτει στη διάθεση αυτού όλες τις πληροφορίες (όπως ενδεικτικά σχετικές 

πιστοποιήσεις, αναφορές ελέγχου, αποτελέσματα τακτικών δοκιμών, 

αξιολογήσεις των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, αρχεία, έγγραφα και 

συμφωνίες) προκειμένου να ελεγχθεί ότι ο «Εκτελών την επεξεργασία» και/ή οι 

υπεργολάβοι του συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και το Εφαρμοστέο 

Νομοθετικό Πλαίσιο.   

11.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την κάλυψη όλων των εξόδων που τυχόν ανακύψουν 

κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εκτός κι αν από τον έλεγχο προκύψει τυχόν 

μη συμμόρφωση του «Εκτελούντος Επεξεργασία» ή υπεργολάβων του με το 

Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο ή τους όρους της παρούσας οπότε και ο 

«Εκτελών την επεξεργασία» υποχρεούται σε αυτή την περίπτωση στην κάλυψη 

των εξόδων για τη διόρθωση τυχόν ζητημάτων που ανακύψουν. 

11.3. Ο «Εκτελών την επεξεργασία» οφείλει να καλύψει και να διασφαλίσει ότι οι 

Υπεργολάβοι του θα καλύψουν τυχόν έξοδα που θα ανακύψουν από τη 

διενέργεια ελέγχου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

στο πλαίσιο διασφάλισης ότι τηρούνται τα νόμιμα για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων κατά την Επεξεργασία τους από τους ίδιους ή τον 

«Εκτελούντα την Επεξεργασία». 

 

12. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

12.1 Ο «Εκτελών την επεξεργασία» οφείλει να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα 

που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες σύμφωνα με όσα ορίζονται στις πολιτικές 

διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα 

Επεξεργασίας των Υπηρεσιών και κάθε φορά που θα κρίνεται αναγκαίο ή θα 

ζητείται από το ΔΕΔΔΗΕ.  

12.2 Μετά τη λύση ή λήξη των σχετικών Υπηρεσιών, και εφόσον εξακολουθούν να 

υφίστανται Προσωπικά Δεδομένα, αυτά θα πρέπει, κατόπιν απόφασης του 

ΔΕΔΔΗΕ, να καταστραφούν ή να επιστραφούν καθώς και κάθε μέσο ή έγγραφο 

που περιέχει Προσωπικά Δεδομένα.  

12.3 Ο «Εκτελών την επεξεργασία» θα βεβαιώσει εγγράφως τη διαγραφή ή 

επιστροφή όλων των Προσωπικών Δεδομένων και των αντιγράφων τους, τα 

οποία έχει λάβει από τον ΔΕΔΔΗΕ ή θα έχει πρόσβαση με αφορμή την Κύρια 

Σύμβαση. 

  

13. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

13.1 Αιτήματα από δημόσιες ή δικαστικές αρχές ή υποκείμενα δεδομένων: 

 

Ο «Εκτελών την επεξεργασία» οφείλει να εξασφαλίσει ότι ο ίδιος ή/και κάθε 

τυχόν  Υπεργολάβος του, θα ενημερώσει το ΔΕΔΔΗΕ άμεσα (και σε κάθε 

περίπτωση εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή ή νωρίτερα, 

εάν απαιτείται να τηρηθεί οποιαδήποτε νωρίτερη προθεσμία) για οποιαδήποτε 

έρευνα, επικοινωνία, αίτημα ή καταγγελία από: 
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α) οποιαδήποτε δημόσια, δικαστική, ρυθμιστική ή εποπτική αρχή, 

συμπεριλαμβανομένων των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή 

 

β) Υποκείμενο δεδομένων, 

 

οι οποίες σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, ή τυχόν Προσωπικά Δεδομένα ή 

οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν από το Εφαρμοστέο Νομοθετικό 

Πλαίσιο, και κάθε άλλο σχετικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και 

ιδιωτικότητας, κανονισμών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, οδηγιών ή 

κωδίκων πρακτικής στις οποίες υπόκειται ο «Εκτελών την επεξεργασία» και 

οφείλει να παρέχει κάθε εύλογη βοήθεια στο ΔΕΔΔΗΕ για να μπορέσει να 

ανταποκριθεί σε τέτοιες έρευνες, ανακοινώσεις, αιτήματα ή καταγγελίες καθώς 

και να απαντά εντός των τιθέμενων προθεσμιών.  

 

Ο «Εκτελών την επεξεργασία» και κάθε τυχόν Υπεργολάβος του δεν θα 

αποκαλύψουν τα Προσωπικά Δεδομένα σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα ή τις 

οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία υπό (α) ή (β) ανωτέρω, εκτός εάν 

υπάρχει υποχρέωση προς τούτο από το νόμο ή από δικαστική απόφαση ή από 

οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δικαστική διαδικασία και έχουν συμμορφωθεί με τις 

υποχρεώσεις της παρούσας ρήτρας. 

 

13.2 Αιτήματα εκ του νόμου:  
 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο όταν 

ο «Εκτελών την επεξεργασία» ή ο Υπεργολάβος του υποχρεωθεί από  το νόμο, 

δικαστική εντολή, διαταγή, ένταλμα, κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία 

("Νομικό Αίτημα") να αποκαλύψει οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα εκτός από το ΔΕΔΔΗΕ, υποχρεούται να 

ειδοποιήσει αμέσως το ΔΕΔΔΗΕ (και εν πάση περιπτώσει εντός μιας (1) 

εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του αιτήματος ή και νωρίτερα εφόσον 

προβλέπεται συντομότερη προθεσμία από το Νομικό Αίτημα) και να παράσχει 

κάθε εύλογη βοήθεια στο ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μπορέσει να απαντήσει, να 

αντικρούσει ή να αμφισβητήσει οποιαδήποτε τέτοια αιτήματα, αιτήματα, 

ερωτήσεις ή καταγγελίες και να συμμορφωθεί εντός των απαιτούμενων 

προθεσμιών.  

 

Ο «Εκτελών την επεξεργασία» και ο υπεργολάβος του δεν θα αποκαλύψουν 

τυχόν Προσωπικά Δεδομένα στα πλαίσια ενός Νομικού Αιτήματος εάν δεν 

υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση και εάν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 

14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο «Εκτελών την επεξεργασία» έχει πλήρη ευθύνη και την υποχρέωση να αποζημιώσει 

πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ για κάθε ζημία που θα υποστεί άμεσα ή έμμεσα τόσο ο ίδιος ο 

ΔΕΔΔΗΕ, όσο και οποιοσδήποτε τρίτος, περιλαμβανομένων των φυσικών προσώπων/ 

Υποκειμένων των δεδομένων, όταν η ζημία προκλήθηκε ως αποτέλεσμα παραβίασης εκ 

μέρους του «Εκτελούντα την επεξεργασία», Υπεργολάβων του ή εν γένει 
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προστηθέντων του, των όρων της παρούσας σύμβασης με τα Παραρτήματά της, ή/και 

του Εφαρμοστέου Νομοθετικού Πλαισίου. 

 

15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

15.1 Η παρούσα αρχίζει την "Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος" και θα συνεχίσει να ισχύει 

μέχρι και την (i) λύση  ή λήξη της Κύριας Σύμβασης, ή (ii) την λήξη ή παύση της 

παροχής των  Υπηρεσιών  ή των  εργασιών  που θα εκτελεστούν σύμφωνα με 

την Κύρια Σύμβαση. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται σε 

οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων έχει λάβει χώρα πριν από την 

εκτέλεση της Συμφωνίας ή της «Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος», 

συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας οποιασδήποτε μεταβατικής φάσης. 

15.2 Τα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να παύσουν την ισχύ ενός  ή περισσοτέρων  

μεμονωμένων Προσαρτημάτων  Επεξεργασίας, όπως επίσης και όταν ένα τμήμα 

των Υπηρεσιών/εργασιών πρόκειται να διακοπεί, οπότε η καταγγελία αυτή θα 

αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία που συμφωνήθηκε γραπτώς από τα Μέρη. 

Η καταγγελία ενός ή περισσοτέρων μεμονωμένων Προσαρτημάτων Επεξεργασίας 

δεν επηρεάζει καμία άλλη διάταξη ή άλλο Προσάρτημα Επεξεργασίας της 

παρούσας συμφωνίας και τα μέρη εξακολουθούν να δεσμεύονται και να 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτήν. 

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους του 

Ελληνικού Κράτους και οποιαδήποτε διαφορά απορρέει από αυτήν θα υπάγεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.   

Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, και έκαστο των Μερών 

έλαβε από ένα. 

 

Δια την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ 

Ονοματεπώνυμο:  

   

Θέση/Ρόλος:  

  

Ημερομηνία:    

 

 

Δια τον Εκτελούντα την Επεξεργασία  

 

Ονοματεπώνυμο:  

 

Θέση/Ρόλος: 



 

 15 /  

 

  

Ημερομηνία:   
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ΕΝΤΥΠΟ 1 

Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 

(ΥΠΔ) 

 

ΔΕΔΔΗΕ 

Προσωπικά στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:  

 

Ονοματεπώνυμο 

Επωνυμία  

 

Ρόλος  

Τηλ. Επικοινωνίας  

Email   

Δ/νση   

  

Εκτελών την επεξεργασία: 

Προσωπικά στοιχεία του επικεφαλής ή του Υπεύθυνου Προστασίας 

Δεδομένων:   

 

Ονοματεπώνυμο 

Επωνυμία 

 

Ρόλος  

Τηλ. Επικοινωνίας  

Email   

Δ/νση   
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Προσωπικά στοιχεία του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών:   

 

Ονοματεπώνυμο 

Επωνυμία 

 

Ρόλος  

Τηλ. Επικοινωνίας  

Email   

Δ/νση   
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ΕΝΤΥΠΟ 2 – ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΦΜ ΔΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ 3 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 Το παρόν, συμπεριλαμβανομένου τυχόν σχετικού συνημμένου, περιγράφει τα είδη των 

προσωπικών δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους αυτά μπορεί να επεξεργασθούν από 

τον Εκτελούντα Επεξεργασία. 

Δραστηριότητες Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
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Δια την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ 

   

Επωνυμία /Ονοματεπώνυμο:   

 

 

Θέση/ρόλος:   

 

 

Ημερομηνία:  

 

 

 

 

Δια τον Εκτελούντα Επεξεργασία  

 

Επωνυμία /Ονοματεπώνυμο:   

 

 

Θέση/ρόλος:   

 

 

Ημερομηνία:  
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ΕΝΤΥΠΟ 4 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφάλειας και Προστασίας προσωπικών δεδομένων 

του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Σκοπός 

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων 

αποβλέπουν στο ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας που θα πρέπει θα 

ισχύουν με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων προκαθορισμένων απαιτήσεων της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. 

Λόγω ότι οι τεχνικές ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και οι 

απειλές συνεχώς εξελίσσονται θα πρέπει συνεχώς να επαναξιολογείται και να 

επανακαθορίζεται το ελάχιστο επίπεδο.   

  

Οι απαιτήσεις και τα μέτρα που αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να σχετίζονται με 

οποιεσδήποτε άλλες γενικές απαιτήσεις ασφαλείας συμφωνηθούν με το ΔΕΔΔΗΕ  

που μπορεί να προκύψουν  σε οποιαδήποτε αξιολόγηση ασφάλειας πριν ή μετά την 

σύμβαση. 

  

Βασικά Μέτρα Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 

 

1. Οργανωτικά Μέτρα 

 

1.1. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών  

 

1.1.1. Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την συνολική συμμόρφωση με 

τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας ορίζεται ως Υπεύθυνος 

Ασφάλειας. Το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να έχει την κατάλληλη 

εκπαίδευση και εμπειρία για τη διαχείριση της ασφάλειας των 

πληροφοριών και να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για την 

αποτελεσματική διασφάλιση της συμμόρφωσης. 

 

1.1.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Ασφάλειας θα πρέπει να 

περιέρχονται εις γνώση του ΔΕΔΔΗΕ εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών, αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος των σχετικών 

συμφωνιών επεξεργασίας. Κάθε δε τροποποίηση στα εν λόγω 

στοιχεία του θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα. (ΕΝΤΥΠΟ 1) 

 

1.2. Σχέδιο Ασφάλειας Πληροφοριών  

 

1.2.1. Τα μέτρα που θεσπίζονται για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω 

ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας αποτελούν τμήμα του σχεδίου 

ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται και 

να τροποποιείται κάθε φορά που σχετικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα 

στο Πληροφοριακό Σύστημα ή στον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνεται. Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιγράφονται: 

 

1.2.1.1. Μέτρα Ασφάλειας που σχετίζονται με την τροποποίηση και 

συντήρηση του Συστήματος που χρησιμοποιείται για την 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και συντήρησης 

εφαρμογών, την απογραφή του hardware,  

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των κτιρίων ή 

εγκαταστάσεων όπου λαμβάνει χώρα επεξεργασία των 
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δεδομένων, την ασφάλεια του εξοπλισμού των δεδομένων, 

των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και των 

περιβαλλοντικών ελέγχων.  

 

1.2.1.2. Μηχανισμούς ασφάλειας δεδομένων για την εξασφάλιση της 

ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων. 

 

1.2.1.3. Ασφάλεια των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 

διαχείρισης εφεδρικών αντιγράφων, διαδικασίες για την 

αντιμετώπιση των ιών υπολογιστών, διαδικασίες διαχείρισης 

σημάτων/κωδικών, ασφάλεια για την υλοποίηση του 

λογισμικού, ασφάλεια των βάσεων δεδομένων, ασφάλεια 

της διασύνδεσης συστημάτων στο διαδίκτυο, επιθεώρηση 

του συστήματος δεδομένων, μηχανισμοί για τη συνεχή 

καταγραφή των προσπαθειών παραβίασης του συστήματος 

ασφάλειας ή απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 

σε αυτό. 

 

1.2.1.4. Ένα σχέδιο αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, το 

οποίο θα καθορίζει: τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των 

διακοπών της κανονικής λειτουργίας του συστήματος, τον 

περιορισμό της έκτασης οποιασδήποτε ζημιάς και 

καταστροφής, την ομαλή διαβίβαση των Προσωπικών 

Δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο, εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο, την εκπαίδευση, και ενημέρωση του προσωπικού 

με διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, την εξασφάλιση 

γρήγορου και ομαλού συστήματος ανάκτησης και την 

ελαχιστοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων 

οποιουδήποτε συμβάντος καταστροφής. 

 

1.2.1.5. Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο πρέπει να 

αντιμετωπίσει τους  κινδύνους του συστήματος και τα 

κατάλληλα κριτήρια για τον προσδιορισμό του πότε θα 

πρέπει να ενεργοποιηθεί το Σχέδιο αυτό. 

 

1.2.2. Το Σχέδιο ασφάλειας θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο προσωπικό, το 

οποίο έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα και στα Πληροφοριακά 

Συστήματα και θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον:   

 

1.2.2.1. Το πεδίο εφαρμογής με λεπτομερή περιγραφή των 

προστατευόμενων πόρων, 

1.2.2.2. Τα μέτρα, πρότυπα, διαδικασίες, κώδικα δεοντολογίας και 

πρότυπα για την εξασφάλιση της ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου, επιθεώρησης και 

εποπτείας των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

1.2.2.3. Τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού, 

1.2.2.4. Τις διαδικασίες για την αναφορά, διαχείριση και 

ανταπόκριση στα περιστατικά 

1.2.2.5. Τις διαδικασίες για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων 

και ανάκτησης δεδομένων καθώς και τις διαδικασίες που θα 

πρέπει να εφαρμόσει το προσωπικό ανά περίπτωση   
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1.3. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Προσωπικού 

 

1.3.1. Το προσωπικό θα πρέπει να δεσμεύεται από υποχρέωση 

εμπιστευτικότητας όσον αφορά την πρόσβαση στα Προσωπικά 

Δεδομένα. 

 

1.3.2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού που έχει 

πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα και στα Πληροφοριακά 

Συστήματα θα πρέπει να καθορίζονται και να τεκμηριώνονται με 

σαφή τρόπο. 

 

1.3.3. Εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα για την κατάρτιση και την 

εξοικείωση του προσωπικού με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, 

με τις σχετικές πολιτικές και τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με την Επεξεργασία των 

Προσωπικών Δεδομένων και τις συνέπειες τυχόν παραβίασης αυτών 

των απαιτήσεων 

 

1.3.4. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται ότι ο 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν θα πρέπει να παραμένει αφύλακτος 

κατά την διαδικασία της επεξεργασίας   

 

1.3.5. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη φυσική πρόσβαση και 

μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες  

 

1.3.6. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να γνωρίζουν τις συνέπειες και τα 

ενδεχόμενα πειθαρχικά μέτρα σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων 

ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων  

 

2. Τεχνικά Μέτρα 

 

  

2.1. Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση  

 

2.1.1. Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης θα πρέπει να διαθέτει ένα 

προσωπικό και μοναδικό κωδικό αναγνώρισης για αυτόν τον σκοπό 

(“Ταυτότητα Χρήστη”).  

 

2.1.2. Ο έλεγχος της ταυτότητας θα πρέπει να βασίζεται σε ένα μυστικό 

κωδικό πρόσβασης που συνδέεται με την Ταυτότητα Χρήστη και ο 

οποίος γνωστοποιείται μόνο στον Εγκεκριμένο Χρήστη. 

 

2.1.3. Κάθε Ταυτότητα Χρήστη δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο, 

ακόμη και σε μεταγενέστερο χρόνο. 

 

2.1.4. Πρέπει να τηρούνται ενημερωμένα αρχεία των εξουσιοδοτημένων 

Χρηστών και του είδους της πρόσβασής τους 

 

2.1.5. Διαδικασίες ταυτοποίησης και πιστοποίησης θα πρέπει να διαθέτουν 

όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα που εμπλέκονται στην 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων     

 

2.1.6. Θα πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία που θα διασφαλίζει την 

εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα του κωδικού πρόσβασης. Οι 

κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αποθηκεύονται κατά τρόπο που τους 
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καθιστά ακατανόητους, ενώ βρίσκονται σε ισχύ. Θα πρέπει να 

υπάρχει μια διαδικασία για την εκχώρηση, διανομή και αποθήκευση 

των κωδικών πρόσβασης.  

 

2.1.7. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 

οκτώ (8) χαρακτήρες, ή, εάν αυτό καθίσταται τεχνικά αδύνατο τότε 

ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να αποτελείται από το μέγιστο 

επιτρεπόμενο αριθμό χαρακτήρων. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν θα 

πρέπει να εμπεριέχουν οποιοδήποτε στοιχείο ώστε να μπορεί εύκολα 

συσχετισθεί με τον Χρήστη, θα πρέπει να αλλάζουν σε τακτικά 

χρονικά διαστήματα (σε λιγότερο από 3 μήνες), οι αρχικοί κωδικοί 

πρόσβασης, όταν χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, θα πρέπει να 

τροποποιούνται από τον χρήστη άμεσα.   

2.1.8. Μη χρησιμοποιημένες ταυτότητες θα πρέπει να απενεργοποιούνται, 

εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, εκτός 

από εκείνα που έχουν εγκριθεί αποκλειστικά για σκοπούς τεχνικής 

διαχείρισης και υποστήριξης  

 

2.1.9.  Το λογισμικό, το firmware και το hardware που χρησιμοποιούνται 

στα Πληροφοριακά Συστήματα θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον 

κάθε τρεις (3) μήνες προκειμένου να εντοπισθούν τα τρωτά σημεία 

και τα ελαττώματα στα Πληροφοριακά Συστήματα ώστε να 

επιλυθούν.  

 

2.1.10. Θα πρέπει να τεθούν όρια στις επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες 

προσπάθειες για εξουσιοδότηση. 

 

2.2. Έλεγχοι Πρόσβασης 

 

 

2.2.1. Το προφίλ εξουσιοδότησης για κάθε χρήστη ή για ρόλους χρηστών 

θα πρέπει να δημιουργηθεί και να διαμορφωθεί πριν την έναρξη 

οποιασδήποτε Επεξεργασίας κατά τρόπο που να επιτρέπει μόνο την 

πρόσβαση σε δεδομένα  που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων του.   

 

2.2.2. Θα πρέπει να επαληθεύεται τακτικά, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, 

ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις διατήρησης των 

σχετικών προφίλ εξουσιοδότησης.  

 

2.2.3. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να εντοπίζεται τυχόν 

πρόσβαση στα Συστήματα όταν έχουν γίνει τέτοιου είδους 

ανεπιτυχείς προσπάθειες.  

 

2.2.4. Μέτρα ελέγχου πρόσβασης θα πρέπει να λαμβάνονται τόσο σε 

επίπεδο λειτουργικού συστήματος όσο και βάσεων δεδομένων ώστε 

να διασφαλίζεται η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

 

2.3. Διαχείριση των Μέσων 

 

2.3.1. Τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα φυσικά μέσα αποθήκευσης 

Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να βρίσκονται  σε ένα ασφαλές 

φυσικό περιβάλλον. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να 

αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις αυτές   
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2.3.2. Οργανωτικές και τεχνικές οδηγίες θα πρέπει να εκδοθούν σχετικά με 

την τήρηση και χρήση των φορητών μέσων, στα οποία 

αποθηκεύονται δεδομένα.    

 

2.3.3. Όταν τα αποθηκευτικά μέσα πρόκειται να διατεθούν ή να 

ξαναχρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 

για να αποφευχθεί τυχόν μεταγενέστερη ανάκτηση των Προσωπικών 

Δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

αποθηκευμένη σε αυτά. Όλα τα επαναχρησιμοποιημένα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων 

θα πρέπει να «διαγραφούν» πέντε (5) φορές με τη χρήση 

τυχαιοποιημένων δεδομένων προτού διατεθούν ή 

επαναχρησιμοποιηθούν.  

 

2.3.4. Μέσα που εμπεριέχουν Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να 

διαγράφονται ή να καταστούν μη αναγνωρίσιμα πριν την φυσική 

καταστροφή τους   

 

2.4. Διανομή Μέσων και Μετάδοση  

 

2.4.1. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι καμία εκτύπωση ή 

αντίγραφο, που εμπεριέχει Προσωπικά Δεδομένα, δεν έχει αφεθεί σε 

εκτυπωτές ή αντιγραφικές συσκευές. 

 

2.4.2. Μέσα που εμπεριέχουν Προσωπικά Δεδομένα ή εκτυπωμένα 

αντίγραφα Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να κατηγοριοποιούνται 

με την επισήμανση «Εμπιστευτικό». 

 

2.4.3. Κρυπτογράφηση ή άλλη ισοδύναμη μορφή προστασίας θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, 

που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μέσω δημόσιου διαδικτύου ή 

αποθηκεύονται σε φορητή συσκευή, ή όπου απαιτείται η 

αποθήκευση ή η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σε ένα 

φυσικό ασφαλές περιβάλλον. 

 

2.4.4. Έγγραφα που εμπεριέχουν Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να 

μεταφέρονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναφέρονται τα 

στοιχεία του παραλήπτη   

 

2.4.5. Όταν μέσα που εμπεριέχουν Προσωπικά Δεδομένα πρόκειται να 

μεταφερθούν από καθορισμένες εγκαταστάσεις λόγω εργασιών 

συντήρησης,  θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αποτροπής οποιαδήποτε 

μη εξουσιοδοτημένης ανάκτησης τους   

 

2.4.6. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα καταγραφής εισερχομένων και 

εξερχομένων μέσων, το οποίο να επιτρέπει την άμεση ή έμμεση 

αναγνώριση του είδους του μέσου, της ημερομηνίας και της ώρας, 

του αποστολέα και του παραλήπτη, του αριθμού των μέσων, του 

είδους των πληροφοριών που περιέχει, τον τρόπο αποστολής τους 

και το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποστολή και παραλαβή 

τους  

 

2.5. Διαφύλαξη, Εφεδρικά αντίγραφα και Ανάκτηση 

 

2.5.1. Θα πρέπει να θεσπισθούν διαδικασίες για τη δημιουργία εφεδρικών 

αντιγράφων και για την ανάκτηση δεδομένων.   
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2.5.2. Εφεδρικά αντίγραφα πρέπει να δημιουργούνται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα   

  

2.5.3. Το εφεδρικό αντίγραφο, καθώς και οι διαδικασίες ανάκτησης 

δεδομένων θα πρέπει να φυλάσσονται σε διαφορετική τοποθεσία 

από εκείνη που βρίσκονται τα Συστήματα   

 

 

2.6. Anti-Virus και Ανίχνευση Εισβολέα 

 

2.6.1. Το Anti-virus λογισμικό και τα συστήματα ανίχνευσης εισβολέα θα 

πρέπει να εγκατασταθούν στα Συστήματα για την προστασία έναντι 

επιθέσεων ή άλλων μη εξουσιοδοτημένων πράξεων.  

 

2.6.2. Το Antivirus λογισμικό και τα συστήματα ανίχνευσης εισβολέα θα 

πρέπει να ενημερώνονται τακτικά ακολουθώντας τις τελευταίες 

τεχνολογικές εξελίξεις και σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές του 

χώρου για τα υπόψη Πληροφοριακά Συστήματα   

 

 

2.7. Αναβαθμίσεις Λογισμικού 

 

2.7.1. Το λογισμικό, το firmware και το hardware που χρησιμοποιούνται 

στα  Συστήματα θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά προκειμένου να 

εντοπίζονται τα τρωτά σημεία και τα ελαττώματα στα Πληροφοριακά 

Συστήματα, ώστε να επιλύονται. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να 

διενεργείται τουλάχιστον ετησίως. 

 

  

2.8. Καταγραφή των προσβάσεων   

 

2.8.1. Τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται για κάθε 

πρόσβαση στα Συστήματα είναι η Ταυτότητα Χρήστη, η ημερομηνία 

και ο χρόνος πρόσβασης, το αρχείο ή το δεδομένο για το οποίο 

δόθηκε η πρόσβαση, το είδος της πρόσβασης και εάν αυτή εγκρίθηκε 

ή απορρίφθηκε.  

 

2.8.2. Οι μηχανισμοί που επιτρέπουν την καταγραφή των δεδομένων 

(2.8.1), υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο του Υπεύθυνου Ασφάλειας 

και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απενεργοποίησή τους. 

 

2.8.3. Η ελάχιστη περίοδος διατήρησης των καταγεγραμμένων δεδομένων 

είναι δύο (2) έτη. 

 

2.8.4. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας ελέγχει περιοδικά τις πληροφορίες ελέγχου 

που καταγράφονται και εφόσον κριθεί αναγκαίο συντάσσει έκθεση 

των ελέγχων που διεξήχθησαν, καθώς και των προβλημάτων που 

εντοπίστηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 

  

2.9. Δοκιμές με Πραγματικά Δεδομένα 

 

2.9.1. Οι δοκιμές που λαμβάνουν χώρα πριν από την εφαρμογή ή την 

τροποποίηση των Συστημάτων που επεξεργάζονται Προσωπικά 

Δεδομένα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν πραγματικά   δεδομένα 

εκτός και αν η χρήση τους είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη 
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εναλλακτική λύση. Η χρήση τυχόν πραγματικών   δεδομένων θα 

πρέπει να περιορίζεται στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς 

των δοκιμών, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται το επίπεδο ασφάλειας 

που αντιστοιχεί στα είδη των Προσωπικών Δεδομένων που 

επεξεργάζονται. 

 

2.10. Επιθεωρήσεις/Έλεγχος Συμμόρφωσης 

 

2.10.1. Τακτικοί έλεγχοι για τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ασφάλειας, α πρέπει να διενεργούνται και να διατίθενται στη 

μορφή έκθεσης ελέγχου.  

 

2.10.2. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να παρέχει γνωμάτευση σχετικά με το 

βαθμό όπου τα μέτρα ασφάλειας και οι έλεγχοι που υιοθετήθηκαν 

συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, 

εντοπίζουν τυχόν ελλείψεις και προτείνουν, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο, διορθωτικά ή συμπληρωματικά μέτρα. Θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει τα δεδομένα, τα γεγονότα και τις 

παρατηρήσεις επί των οποίων στηρίζονται οι γνωματεύσεις και οι 

συστάσεις. 

 

2.10.3. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να αποστέλλεται στον Υπεύθυνο 

Ασφάλειας, ο οποίος παραπέμπει τα συμπεράσματα στον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας παραμένει στη διάθεση 

του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 

 

2.10.4. Η διαδικασία για την αναφορά, διαχείριση και ανταπόκριση των 

συμβάντων θα πρέπει να εξετάζεται τουλάχιστον ετησίως.  

 

  
  



 

10 

 

Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμων εκπροσώπων συνεργατών της 

εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» 

αναφορικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών τους δεδομένων  

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE» (στο εξής «η 

Εταιρεία»), με έδρα στο δήμο Αθηναίων, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – 

Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, σέβεται 

τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα σας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ασφαλής 

τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Το παρόν κείμενο 

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί με 

ειλικρινή, σαφή και κατανοητή μορφή η ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε για τα εξής:  

1. Η εκτέλεση της από [•] σύμβασης της Εταιρείας μας με την εταιρεία [•], προϋποθέτει και 

καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα 

οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας 

από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR),  αποκλειστικά για: α) 

την εκτέλεση της σύμβασης της Εταιρείας με την εταιρεία [•], β) τους σκοπούς 

προστασίας και διασφάλισης των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, γ) 

δημοσιότητα όπου επιβάλλεται από τη νομοθεσία κι εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις για λόγους διαφάνειας των διαγωνισμών.   

2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας 

είναι: α) δεδομένα ταυτοποίησης σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, θέση σας στο Διοικητικό 

Συμβούλιο ή θέση νομίμου εκπροσώπου συνεργάτη και β) στοιχεία ποινικού μητρώου σας. 

 

3. Τα ως άνω δεδομένα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται η Εταιρεία εφόσον κάτι 

τέτοιο απαιτείται ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε έργου και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην εκάστοτε οικεία προκήρυξη, είτε η ίδια είτε μέσω της εταιρείας « [να συμπληρωθεί]», 

που θα ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο των ανωτέρω 

αναφερόμενων σκοπών.  

4. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο για όσο χρόνο 

απαιτείται για την αξιολόγηση υποψηφιότητας της εταιρείας [•] για ανάληψη 

προκηρυχθέντος έργου και, εφόσον συναφθεί σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της [•], για 

όσο χρόνο είναι ενεργή η σύμβαση συνεργασίας της Εταιρείας με την εταιρεία [•], ενώ μετά 

από τη λήξη της σύμβασής η επεξεργασία των δεδομένων σας θα συνεχίζεται για όσο 

διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι 

υπηρεσιών/τρίτων ή για την προστασία της από νομικές ενέργειες. 

5.  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας 

ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας 

(ενημέρωσης, πρόσβασης, προβολή αντιρρήσεων κτλ.), μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην διεύθυνση e-mail: 

data_privacy@deddie.gr ή dpo@deddie.gr. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν 

mailto:data_privacy@deddie.gr
mailto:dpo@deddie.gr
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καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Ωστόσο, θα σας ενθαρρύναμε, πριν το πράξετε να 

μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να 

επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά. 

 

 

H ενημέρωσή σας 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, υπογράφοντας το παρόν κείμενο, αναγνωρίζω ότι έλαβα γνώση 

της συνημμένης πολιτικής, η οποία παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με το πώς η Εταιρεία θα 

διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα.  

Τόπος και ημερομηνία: _____________________________ 

Ονοματεπώνυμο: ________________________________________ 

Υπογραφή: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dpa.gr/
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Ενημέρωση εργαζομένων συνεργατών της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» αναφορικά με την επεξεργασία και προστασία των 

προσωπικών τους δεδομένων  

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE» (στο εξής «η 

Εταιρεία»), με έδρα στο δήμο Αθηναίων, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – 

Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, σέβεται 

τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα σας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ασφαλής 

τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Το παρόν κείμενο 

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί με 

ειλικρινή, σαφή και κατανοητή μορφή η ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε για τα εξής:  

5. Η εκτέλεση της από [•] σύμβασης της Εταιρείας μας με τον εργοδότη σας, [•], 

προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν 

επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR),  

αποκλειστικά για: α) την εκτέλεση της σύμβασης της Εταιρείας με τον εργολάβο-εργοδότη 

σας, β) τους σκοπούς προστασίας και διασφάλισης των έννομων συμφερόντων που 

επιδιώκει η Εταιρεία στα πλαίσια της εσωτερικής πολιτικής της, και γ) την προστασία των 

έννομων συμφερόντων σας ως εργαζομένων/υποκείμενων δεδομένων. 

6. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας 

είναι: α) δεδομένα ταυτοποίησης σας, όπως το όνομά σας, γένος, ημερομηνία γέννησης, 

φύλο, αριθμός μισθοδοσίας υπαλλήλου, κωδικός συνεργάτη κτλ., και β) χρηματοοικονομικά 

στοιχεία, όπως πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και την ασφάλισή σας από τον 

εργολάβο-εργοδότη σας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής μισθού, μπόνους, 

υπερωριών και άλλων στοιχείων μεταβλητής αμοιβής, των εξόδων και των επιδομάτων που 

έχει συμφωνήσει να καταβάλει ή έχει καταβάλλει ο εργολάβος ή/ και η Εταιρεία. 

 

Στο πλαίσιο της εσωτερικής της πολιτικής, η Εταιρεία επιθυμεί τη διασφάλιση και τη 

προστασία των δικών σας συμφερόντων. Ειδικότερα, η Εταιρεία επιδιώκει να 

επιβεβαιώνεται η εμπρόθεσμη και πλήρης καταβολή της αμοιβής σας από τον εργολάβο-

εργοδότη σας, καθώς και η γενικότερη συμμόρφωση του εργοδότη σας με τις υποχρεώσεις 

που έχει αναλάβει απέναντι σας με την σύμβαση εργασίας σας και αυτών που απορρέουν 

από τη νομοθεσία.  

7. Τα ως άνω δεδομένα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται η Εταιρεία κατά τρόπο 

δειγματοληπτικό είτε η ίδια είτε μέσω της εταιρείας « [να συμπληρωθεί]», που θα ενεργεί 

ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο των ανωτέρω 

αναφερόμενων σκοπών.  

8. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρόνο απαιτείται για 

την αξιολόγηση υποψηφιότητας του εργοδότη σας για ανάληψη προκηρυχθέντος έργου, και 
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εφόσον συναφθεί σύμβαση μεταξύ αυτού και της Εταιρείας, για όσο χρόνο είναι ενεργή η 

σύμβαση συνεργασίας της Εταιρείας με τον εργοδότη σας ή/και η σύμβαση εργασίας σας με 

τον εργοδότη σας, ενώ μετά από τη λήξη της σύμβασής η επεξεργασία των δεδομένων σας 

θα συνεχίζεται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

της Εταιρείας έναντι υπηρεσιών/τρίτων ή για την προστασία της από νομικές ενέργειες (π.χ. 

παραγραφή εργατικών αξιώσεων). 

5.  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας 

ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας 

(ενημέρωσης, πρόσβασης, προβολή αντιρρήσεων κτλ.), μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην διεύθυνση e-mail: 

data_privacy@deddie.gr ή dpo@deddie.gr. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν 

καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Ωστόσο, θα σας ενθαρρύναμε, πριν το πράξετε να 

μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να 

επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά. 

 

 

H ενημέρωσή σας 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, υπογράφοντας το παρόν κείμενο, αναγνωρίζω ότι έλαβα γνώση 

της συνημμένης πολιτικής, η οποία παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με το πώς η Εταιρεία θα 

διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα. H παρούσα πολιτική έχει αποκλειστικά σκοπό 

την ενημέρωσή μου σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου και δεν 

αποτελεί τμήμα, παράρτημα ή προσάρτημα της σύμβασης εργασίας μου. 

Τόπος και ημερομηνία: _____________________________ 

Ολογράφως το όνομα του Υπαλλήλου/ Απασχολούμενου/ Συνεργάτη 

________________________________________ 

Υπογραφή: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:data_privacy@deddie.gr
mailto:dpo@deddie.gr
http://www.dpa.gr/
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