
 

   
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                             
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 1/12 

 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                                   
 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ΔΠΑ/ΕΠ-6848…/201… 
Αρ. SAP: ………………………… 

Α.Δ.Α.Μ.: …………………………. 

 
 

 
 

 

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ……………………….. ΤΗΣ ΔΠΑ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ   Δ΄ 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
                                                                              
  2/12 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
 
Τα γεωγραφικά όρια της Περιοχής Αθήνας  καθορίζονται σύμφωνα με το ακόλουθο 

Σχέδιο: 
 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
Η Περιοχή Φιλοθέης – Κηφισιάς έχει τα εξής γεωγραφικά όρια: 
 

• Κλεισθένους (Πεντέλη, Χαλάνδρι, Αγ. Παρασκευή) 

• Περιφερειακός Υμηττού 

• Λ. Αλίμου, Κατεχάκη (Παπάγου) 

• Κανελλοπούλου (Παπάγου) 

• Κατεχάκη (Νέο Ψυχικό) 

• Λ. Κηφισίας (Αμπελόκηποι) 

• Πανόρμου (Αμπελόκηποι) 

• Κεδρήνου (Αθήνα) 

• Κυρήλλου, Λουκάρεως (Αθήνα) 

• Μπαταρία (Αθήνα) 

• Μητροπέτροβα (Αθήνα) 

• Καρπενησιώτη (Αθήνα) 
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• Περιφερειακός Αττικού Άλσους (Αθήνα – Γαλάτσι) 

• Ελληνικού (Αθήνα, Γαλάτσι) 

• Ορίων (Αθήνα – Γαλάτσι) 

• Ειρηναίο (Γαλάτσι) 

• Κουρτίου (Γαλάτσι) 

• Αγ. Αναργύρων (Γαλάτσι) 

• Κοκκερέλ (Αθήνα) 

• Σπον (Αθήνα) 

• Καστελίου (Αθήνα – Γαλάτσι) 

• Πασσώβ (Αθήνα – Γαλάτσι) 

• Χατζηδάκη (Πατήσια) 

• Ταΰγετου (Πατήσια) 

• Γρηγοροβίου (Πατήσια) 

• Ιακωβάτων (Πατήσια) 

• Νιρβάνα, Εθνική 

• Λ. Κηφισού (Αθηνών – Θεσσαλονίκης) 

• Διόνυσος 

• Δροσιά 

• Σταμάτα 

• Αγ. Στέφανος 

• Κιούρκα 

• Ιπποκράτους Πολιτεία 

• Βαρυμπόμπη 

• Κριονέρι 

• Αδάμες – Νέα Κηφισιά 

• Μεταμόρφωση 

• Κόκκινος Μύλος (Φιλαδέλφεια) 

 
 Την Περιοχή Ωρωπού η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Καπανδρίτι, Βαρνάβα, Πολυδένδρι, Μαλακάσα, Αυλώνα, Συκάμινο, Κάλαμος και 

Δήμο Ωρωπίων. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
 

Η Περιοχή Περιστερίου έχει τα εξής γεωγραφικά όρια: 
 
 Από Κηφισό προς Π. Ράλλη και συγκεκριμένα στην οδό Ορίων και Κερκύρας (όρια 

Δήμου Αγ. Βαρβάρας – Δήμου Κορυδαλλού) προς οδό Κομνηνών στο Δήμο 
Χαϊδαρίου  (όρια Δήμου Χαϊδαρίου και Δήμου Ασπροπύργου). 

 
 Από όρος Αιγάλεω προς τη χωματερή Άνω Λιοσίων και από Φυλή (όρια νομού 

Αττικής με νομό Βοιωτίας), Πάρνηθα και μέχρι ρέμα Βαρυμπόμπης διαμέσου 

Θρακομακεδόνων. 
 

 Επίσης, παράλληλα με Κηφισό στην οδό Λάμπρου Κατσώνη (σύνορα Δήμου Αγ. 
Αναργύρων και Δήμου Φιλαδέλφειας) και παράλληλα στον Κηφισό μέχρι Π. Ράλλη. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 
Η Περιοχή Ελευσίνας οριοθετείται: 

 
1. Βόρια με τα όρια του Νομού Βοιωτίας, καλύπτοντας το Νομό Αττικής πλην του Δήμου 

Ερυθρών, των αρδευτικών Πλαταιών, του αντλιοστασίου Σκλιέπας και των 
ηλεκτροδοτούμενων εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αεροπορίας του οικισμού Αγ. 
Άννας, συνορεύοντας με το Δήμο Βιλλίων, την κοινότητα Οινόης και τους Δήμους 

Μάνδρας και Ασπροπύργου (που ανήκουν στην Περιοχή Ελευσίνας). 
 

2. Δυτικά με το Δήμο Μεγάρων εξαιρουμένων του οικισμού Κινέττας και των 
εγκαταστάσεων ΟΤΕ Γερανίων. 
 

3. Νότια με τον κόλπο Μεγάρων, τον όρμο Σαλαμίνας, τον κόλπο Ελευσίνας και το 
Δήμο Χαϊδαρίου συμπεριλαμβανομένης και της Περιοχής Σκαραμαγκά. 

 
4. Ανατολικά συνορεύει: 
 

α) με το Δήμο Περάματος, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων Σχολών 
Παλάσκα και των όμορων Δυτικών Περιοχών, 

 
β) με το Δήμο Χαϊδαρίου, συμπεριλαμβανομένης όμως της Περιοχής Αφαίας (Αγ. 
Αντώνιος) και 

 
γ) με τους Δήμους Καματερού και Φυλής στα όρια του Δήμου Ασπροπύργου. 
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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. 
 

 
ΑΘΗΝΑ ................................................. 

 

 
 

 
      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. 

 
 

ΑΘΗΝΑ ................................................. 

 
 

 
 

      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./ΔΠΑ/Περιοχή ……………..               Τηλέφωνο : 210 – …………… 
 
                         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: ΔΠΑ/ΕΠ-

6848…/201… «Αποκοπές και Επαναφορές 

Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω χρέους – 

Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις» για την 

Περιοχή ………….. της ΔΠΑ.  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στην Αθήνα σήμερα την ………….. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ’ ενός της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 
20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
κ. ……..……………………….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:  

«……………………………………………………………» 
 
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. 

 
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 
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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. 

 
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, 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 

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.  
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 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 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 
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. 
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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. 
  
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 ΤH ΔΕΔΔΗΕ A.E. 

 
 

 


