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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΕΕΔ - 30 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ :......................... 

 

ΕΡΓΟ : «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 
ΣΤΟ ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GIS 

ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την1..............του έτους............... μεταξύ των 

συμβαλλομένων: 

 

 

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

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

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

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

εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν3.........απόφασης του ………………………. 4, 

καλούμενου εφεξής Εταιρεία ή ΔΕΔΔΗΕ και 

 

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων 5..................................... που έχει έδρα 
6........................., με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε 

αυτήν την περίπτωση από τον 7................................, εφεξής 

αποκαλούμενος Ανάδοχος, 

 

 

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

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

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

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

7 Στις Ενώσεις Επιχειρήσεων θα αναγράφεται ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το σχετικό 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που 
υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να 
υπογράψει τη σύμβαση. 
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συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 

επιφύλαξη τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

 
Τεύχη της Σύμβασης 

 

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

τα συμβαλλόμενα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 

 

 Τεύχος Α΄-Συμφωνητικό Σύμβασης- Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 

 Η Διακήρυξη 

 Τεύχος Β΄- Πίνακες Τιμών, που περιλαμβάνουν: 

- Πίνακα Συνολικών Τιμών 

- Πίνακα Υλικών και Τιμών 

- Πίνακα Ανταλλακτικών (L1 & L2) 

- Πίνακα Κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση Σύμπραξης) 

 Τεύχος Γ΄-Ειδικοί Όροι Σύμβασης  

 Τεύχος Δ΄- Τεχνική Προδιαγραφή Έργου 

 Τεύχος Έ - Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού 

 Τεύχος ΣΤ΄- Σχέδια  

 Τεύχος  Ζ΄- Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου 

 Τεύχος Η΄- Γενικοί Όροι Σύμβασης 

 Τεύχος Θ΄- Ασφαλίσεις  

 Τεύχος Ι΄-Υποδείγματα που περιλαμβάνει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Συμπράξεις ή 

Κοινοπραξίες) Επιχειρήσεων. 

 Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης (Ελληνικά- Αγγλικά). 

 Εγγυητικές Επιστολές ανάληψης κρατήσεων (Ελληνικά- Αγγλικά). 

 Εγγυητικές Επιστολές καλής λειτουργίας του Έργου (Ελληνικά- 

Αγγλικά). 

 Εγγυητικές Επιστολές καλής λειτουργίας Εξοπλισμού GIS (Ελληνικά- 

Αγγλικά) 

 Κοινή Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου –Επιβλέποντα Μηχανικού 

 Κοινή Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου –Επιβλέποντα – Αναπληρωτή 

Επιβλέποντα Μηχανικού 

 Σύμβαση Μακροχρόνιας Συντήρησης 

 Τεύχος ΙΑ΄- Στοιχεία Αναδόχου 

 

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 σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ., που 

περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία 

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

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

Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 
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4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή 

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

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

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

φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δε 

συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι 

στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους 

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

της Σύμβασης αυτής. 

 

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις 

απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια 

αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 

 

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

και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα 

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

 

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

τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που 

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

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του 

Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις 

διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 

 

Άρθρο 2 

 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

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

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

εκτέλεση του Έργου «Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή “με 

το κλειδί στο χέρι” του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) Κλειστού Τύπου 

GIS Χανίων ΙΙ και Κτιρίου Ζεύξης ΜΤ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται 

πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία, 

που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 

 

2. Το έργο θα εκτελεστεί στη νήσο Κρήτη, στο νομό Χανίων (NUTS: EL 434), 

εντός του Βόρειου Τομέα του Ναυστάθμου της Κρήτης, περιοχή Σούδας, σε 

έκταση 3.250 τ.μ. που έχει εξασφαλιστεί για τον σκοπό αυτό και αφορά στον 

σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή όλου του Κ/Δ, «turnkey project». Το ΚΔ θα 

αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου σε κτίριο με ένα υπόγειο, όπως φαίνεται στο 

Τεύχος ΣΤ΄ -Σχέδια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να αλλάξουν η 

χωροθέτηση και οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου.  

 

3. Στην έννοια του υπ’ όψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα ακόλουθα:  
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Ο Σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή του συνόλου του Έργου και 

ειδικότερα η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων Έργων Πολιτικού 

Μηχανικού (Ε.Π.Μ.), η βιομηχανοποίηση, η προμήθεια, οι δοκιμές στα 

εργοστάσια, η μεταφορά στον τόπο του Έργου, η αποθήκευση, η 

συναρμολόγηση, η ανέγερση, οι δοκιμές στον τόπο κατασκευής του Έργου 

και η θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου Εξοπλισμού και των υλικών. 

Επίσης η προμήθεια των ανταλλακτικών των Πινάκων L-1 και L-2 τα οποία θα 

κρίνει απαραίτητα ο ΔΕΔΔΗΕ, η παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών, 

τεχνικών και άλλων, που απαιτούνται, καθώς και η παράδοση στο ΔΕΔΔΗΕ σε 

αρίστη κατάσταση και λειτουργία του συνολικού Έργου, σε πλήρη 

συμμόρφωση με τη Σύμβαση, τις προδιαγραφές, τα σχέδια, τα Συμπληρώματα 

και όλα τα άλλα στοιχεία που επισυνάπτονται στη Σύμβαση, όπως αυτά 

ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 

  

4.  Το Έργο αποτελείται από τα πιο κάτω κύρια τμήματα: 

 

4.1. Σχεδιασμός του Έργου, εκπόνηση όλων των απαραίτητων Η/Μ μελετών. 

 

4.2. Προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού για τα εξής: 

 Δύο (2) Ζυγοί 150 kV με μόνωση αερίου SF6. 

 Δύο (2)  Πύλες GIS 150 kV σύνδεσης καλωδιακής γραμμής, με μόνωση 

αερίου SF6. 

 Τρείς (3) Πύλες GIS  150 kV σύνδεσης Μ/Σ, με μόνωση αερίου SF6 . 

 Μία (1) Πύλη GIS τομής ζυγών 150 kV, με μόνωση αερίου SF6. 

 Μία (1) Πύλη GIS μέτρησης ζυγών 150 kV με μόνωση αερίου SF6. 

 Τρεις (3) γραμμές GIL για τη σύνδεση των μετασχηματιστών 150 

kV/ΜΤ. 

 Ακροκιβώτια 150 kV για όλα τα πεδία των καλωδιακών γραμμών 150 kV  

 Δύο (2)  Μετασχηματιστές 150/20 kV, ισχύος 40/50 MVA με πρόβλεψη 

για τρίτο Μ/Σ ίδιας ισχύος. 

 Πύλες Μέσης Τάσης σε κλειστούς μεταλλοεπενδυμένους πίνακες 

(metalclad) με μόνωση αέρα και Α/Δ τεχνολογίας κενού: 

 Δύο (2) πίνακες άφιξης από Μ/Σ TM (ένας (1) ανά Μ/Σ) 

 Δεκαέξι (16) πίνακες εναέριων αναχωρήσεων OLM (οκτώ (8) ανά 

Μ/Σ) 

 Δύο (2) πίνακες πυκνωτών αντισταθμίσεως CM (ένας (1) ανά Μ/Σ) 

 Τέσσερις (4) πίνακες διασύνδεσης ζυγών ICM (δύο (2) ανά Μ/Σ) 

   Δύο (2) πίνακες μέτρησης ΜM (ένας (1) ανά Μ/Σ) 

 Ένα (1) πίνακα προστασίας ζυγών 150 kV 

 Τρεις (3) πίνακες προστασίας Μ/Σ Ισχύος 

 Τέσσερις (4) πίνακες προστασίας υπογείων καλωδιακών γραμμών 150 

kV 

 Δύο (2) Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου. 
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 Λοιπά συστήματα προστασίας, ελέγχου, μετρήσεων και ενδείξεων του 

Κ/Δ. 

 Δύο (2) συγκροτήματα πυκνωτών αντιστάθμισης 12,9 MVAR σε τρείς 

(3) βαθμίδες των 4,3 MVAR με τους διακόπτες φορτίου και τα 

στραγγαλιστικά πηνία- θα προβλεφθεί χώρος για το συγκρότημα του 

μελλοντικού Μ/Σ. 

 Δύο (2) αντιστάσεις γείωσης 12 Ω, (μία (1) ανά Μ/Σ) ουδετέρου κόμβου 

Μ/Σ ισχύος. 

 Βοηθητικές παροχές Σ.Ρ. και Ε.Ρ. 

 Δύο (2) Φορτιστές και συσσωρευτές ενδεικτικής χωρητικότητας 250 Ah, 

110 V Σ.Ρ. 

 Δύο (2) Αντιστροφείς - Inverters 

 Δύο (2) Πίνακες βρόχου Μέσης Τάσης και δύο (2) Μ/Σ 20/0,4 kV ισχύος 

τουλάχιστον 400 kVA, εσωτερικής υπηρεσίας. 

 

4.3  Το κτίριο Ζεύξης ΜΤ που περιλαμβάνει: 

Δύο (2) συγκροτήματα βρογχοειδών πινάκων (Ένα πέντε πινάκων και ένα 

τριών (3) πινάκων.    

 

4.4  Επίσης περιλαμβάνονται : 

 

 • Η απαραίτητη ποσότητα αερίου SF 6 για πλήρωση των διαμερισμάτων 

   αερίου. 

 • Ο απαραίτητος εξοπλισμός ανύψωσης και μεταφοράς εξοπλισμού. 

 • Η αλεξικεραυνική προστασία, η συνεργασία των μονώσεων, ο φωτισμός, 

   κλιματισμός, πυροπροστασία του Κ/Δ κλπ. 

 • Η γείωση κτιρίου και οικοπέδου του Κ/Δ. 

 • Τα απαραίτητα ανταλλακτικά. 

 • Σύστημα πυροπροστασίας. 

 • Ηλεκτρονικό σύστημα Ασφάλειας. 

 • Τηλεφωνικό σύστημα. 

 • Λοιπός Η/Μ εξοπλισμός. 
 

4.5. Σχετικά με τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Ε.Π.Μ.) τα κύρια μέρη του έργου 

είναι τα ακόλουθα: 

 

 • Η πλήρης μελέτη των Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Κ/Δ. 

 • Οι απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες από τις Αρχές. 

 • Αποξήλωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. 

 • Διαμόρφωση του χώρου του Κ/Δ. 

• Κατασκευή κτιρίου μετά των σχετικών εσωτερικών εγκαταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου Ζεύξης ΜΤ, με πρόβλεψη 

αποθηκευτικών ή άλλων διαθέσιμων χώρων 

 • Δρόμοι, χώρος στάθμευσης και χώρος ελιγμών. 

 • Βάσεις στήριξης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

 • Σύστημα αποστράγγισης ελαίων Μ/Σ (λεκάνες, υπόγεια δεξαμενή κλπ.). 

 • Σχάρες και κανάλια καλωδίων εντός του κτιρίου του Κ/Δ. 

 • Σήραγγες, σχάρες και κανάλια καλωδίων εξωτερικά του κτιρίου. 

 • Απαραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα. 
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 • Εργασίες επίστρωσης που αφορούν στο οικόπεδο του Κ/Δ, σύμφωνα με 

τη  μελέτη γείωσης. 

 • Αποστράγγιση του χώρου των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου. 

 • Περίφραξη του χώρου του Κ/Δ. 

 • Δενδροφύτευση στα όρια του οικοπέδου του Κ/Δ. 

 • Προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και παροχές, 

 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Τεύχος Δ «Τεχνική Προδιαγραφή του 

Έργου». 
 

4.6 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει καθ’ 

ολοκληρία τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου, όπως αναφέρεται και στο 

Tεύχος Δ «Τεχνική Προδιαγραφή του έργου». 

 

4.7  Επίσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση των ‘Λοιπών Υπηρεσιών’ 

(Παράγραφος V- Πίνακας Υλικών και Τιμών)  για την ολοκλήρωση του 

έργου. Στην έννοια των λοιπών υπηρεσιών περιλαμβάνονται η εκπόνηση 

μελετών στις διάφορες  φάσεις του έργου, ο  προγραμματισμός του έργου, η  

διαδικασία  προμήθειας υλικών,  η  αποζημίωση όλων  των υποχρεώσεων 

του  Αναδόχου  πού  απορρέουν από τη Σύμβαση (πχ συντονισμός του 

έργου, ασφαλίσεις, φύλακτρα υλικών κλπ.). 

 
 

5. Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα προβεί σε παραγγελία ή κατασκευή του 

κύριου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των βασικών  ανταλλακτικών των 

παραγράφων IV  και VΙ του Πίνακα Υλικών και Τιμών μόνον μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών που αναφέρονται στην τμηματική προθεσμία 

(Άρθρο 6 του Συμφωνητικού) και μετά την έγγραφη εντολή της 

Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Επιχείρηση διατηρεί το 

δικαίωμα να δώσει την προαναφερθείσα εντολή και σε ενωρίτερο χρόνο εάν 

το κρίνει σκόπιμο. 
 

6. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση της συντήρησης των δύο 

ψηφιακών συστημάτων του ΚΔ για πέντε (5) έτη μετά την Οριστική Παραλαβή 

τους, με δυνατότητα ανανέωσης της Σύμβασης για άλλα πέντε (5) έτη. 

 

Άρθρο 3 

 
Συμβατικό Τίμημα 

 

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

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

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ [….]. 

 

2. Το Συμβατικό Τίμημα υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση 

που προβλέπεται στο Άρθρο 9 του παρόντος Συμφωνητικού. 

 

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

αναφέρονται στα Άρθρα 42 και 49 των Γενικών Όρων.  

 

4. Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το ν. 4412/2016 κρατήσεις. 
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Άρθρο 4 

 
Δικαιώματα Προαίρεσης 

  

Δεν υφίστανται προαιρέσεις. 

 

 

 

Άρθρο 5 

 
Τρόπος Πληρωμής 

 

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων και των Άρθρων 22 

«Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» και 16 «Ανταλλακτικά» των Ειδικών 

Όρων, οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής : 

 

1. Η Εταιρεία δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 

 

2. Οι πληρωμές εξοπλισμού, εργασιών και αναθεωρήσεων, θα γίνονται κατόπιν 

πιστοποίησης και με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής:  

 

2.1.Για τον Εξοπλισμό (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, 

εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κλπ), 

 

- με την άφιξή του στο Εργοτάξιο.  

 

 Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά, δε θα παραδίδονται στο 

εργοτάξιο και άρα δεν θα τιμολογούνται, παρά μόνο μετά την αποπεράτωση 

των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός των οποίων θα εγκατασταθούν. 

 

Ειδικά για τα ανταλλακτικά θα τηρούνται οι προβλέψεις του σχετικού Άρθρου 

22 των Ειδικών Όρων. 

 

2.2 Για την Εγκατάσταση του Εξοπλισμού, 

 

- σε μηνιαίες δόσεις, με βάση τα "Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών". 

 

2.3 Για τις Λοιπές Υπηρεσίες, 

 

- με εικοσιπέντε (25) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Οι υπηρεσίες που 

πληρώνονται με ισόποσες μηνιαίες δόσεις θα θεωρούνται ότι παρέχονται 

στους αντίστοιχους μήνες των δόσεων. 
 

 

2.4 Για τις Δοκιμές και Δοκιμαστική Λειτουργία, 

 

- με την επιτυχή περάτωση των δοκιμών, με βάση τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα 

Δοκιμών, με βάση τα Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών. 
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2.5 Για τα  Έργα  Πολιτικού Μηχανικού, 

 

- σε μηνιαίες δόσεις, με βάση τα "Μηνιαία Δελτία  Προόδου Εργασιών" για τα 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού. 

 

2.6 Για τις αναθεωρήσεις του Συμβατικού Τιμήματος, 

 

- το μήνα παράδοσης του υλικού στο εργοτάξιο. 

 

3. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 4 του 

Άρθρου 27 των Γενικών Όρων.  

  

 

Άρθρο 6 

 
Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που 

καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία 

θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

 

1.1. Ενδεικτικές Τμηματικές προθεσμίες 

 

Μετά την παρέλευση τριακοσίων τριάντα (330) από τη θέση σε ισχύ της 

Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες 1.1.1 και 

1.1.2 της Παραγράφου Ι του Πίνακα Υλικών και Τιμών. 

 

 

1.2 Συνολική προθεσμία 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει την συνολική προθεσμία για 

την περάτωση του συνόλου του Έργου που ορίζεται σε επτακόσιες πενήντα 

(750) ημέρες  από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.  

 

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

2.1 Ο Ανάδοχος, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης, υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου ως 

ακολούθως:  

 

Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από πίνακα, όπου θα φαίνεται η 

διάρκεια κάθε δραστηριότητας, ο ενωρίτερος ή βραδύτερος χρόνος έναρξης και 

πέρατος αυτής, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον Ανάδοχο χρονικά περιθώρια. 

 

Στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να φαίνονται οι συσχετίσεις μεταξύ 

όλων των δραστηριοτήτων του Έργου, καθώς και οι κρίσιμες διαδρομές 

δραστηριοτήτων.  
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Η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ζητήσει και ο Ανάδοχος 

οφείλει να υποβάλει επί μέρους αναλυτικότερα και λεπτομερέστερα 

χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα τμήματα του Έργου. 

 

Σε σχέση με την εκπόνηση των μελετών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε διάστημα 

2 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, να συντάξει και να υποβάλλει στην 

Επιχείρηση το χρονοδιάγραμμα των μελετών που αναφέρονται στο Τεύχος 

«Τεχνική Προδιαγραφή του Έργου». Το χρονοδιάγραμμα αυτό υπόκειται στην 

έγκριση της Εταιρείας. 

 

2.2 Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω 

στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

 

 

Άρθρο 7 

 

Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 53 των Γενικών Όρων  

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις 

επόμενες παραγράφους. 

 

2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 
 

2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας 

πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 

0,1% του αθροίσματος του Συμβατικού τιμήματος των εργασιών 1.1.1, 

1.1.2 της Παραγράφου Ι του Πίνακα υλικών και τιμών καθώς επίσης και του 

60% του συμβατικού τιμήματος των λοιπών υπηρεσιών (Πίνακας Υλικών και 

Τιμών  με α/α V ). 

 

Η παραπάνω «τμηματική» ποινική ρήτρα ανακαλείται εφόσον δεν υπάρξει 

υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας πέρατος του Έργου. 

 

2.2 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 

πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, υπαιτιότητας του 

Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ίση 

με 0,1% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος. 

 

Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί 

να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα 

τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της 

Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις. 

 

 

3. Ποινικές Ρήτρες, λόγω διακοπής της λειτουργίας και λόγω λειτουργίας με 

προσωρινά μειωμένη απόδοση. 

 

 

3.1 Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου, που αρχίζει με  την έναρξη της εμπορικής 

λειτουργίας του έργου και τελειώνει με τη λήξη του χρόνου εγγύησης, 
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σημειωθεί ολική διακοπή της λειτουργίας του Έργου  ή το Έργο λειτουργεί με 

προσωρινά μειωμένη απόδοση, σε σχέση με την προσδιοριζόμενη στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές εγγυημένη απόδοση, από σφάλμα του Αναδόχου ή 

Ελάττωμα του Εξοπλισμού, ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη του ΔΕΔΔΗΕ για 

όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα καταβάλει τις 

ακόλουθες Ποινικές Ρήτρες. 

 

3.1.1. Για ολική διακοπή λειτουργίας, Ποινική Ρήτρα για κάθε μία (1) ώρα ίση 

προς 0,0015% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως αυτό 

καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου με 

το  τίμημα των  τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της 

Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις. 

 

3.1.2. Για λειτουργία με προσωρινά μειωμένη απόδοση, Ποινική Ρήτρα για κάθε 

μία (1) ώρα ίση με ποσοστό της Ποινικής Ρήτρας, όπως αυτή προσδιορίζεται 

στην παραπάνω παράγραφο 3.1.1, το οποίο θα υπολογίζεται ανάλογα με το 

βαθμό απόκλισης της απόδοσης λειτουργίας από την προσδιοριζόμενη στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές εγγυημένη απόδοση, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας επί τόπου του Έργου. 

 

3.2 Η επιβολή των Ποινικών Ρητρών της παραγράφου αυτής γίνεται, εφόσον το 

άθροισμα σωρευτικά των ωρών ολικής διακοπής λειτουργίας και των ωρών 

λειτουργίας με προσωρινά μειωμένη απόδοση υπερβαίνει περίοδο χάριτος 48 

ωρών  

 

3.3 Το συνολικό ποσό των πιο πάνω επιβαλλόμενων Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί 

να υπερβαίνει αθροιστικά το 3% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως 

αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου 

με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της 

Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις. 

 

 

 

4. Ποινικές Ρήτρες για μη επίτευξη εγγυημένων μεγεθών.  

 
 

4.1.  Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των δοκιμών απόδοσης, δεν 

επιτευχθούν τα εγγυημένα μεγέθη του Έργου, όπως αυτά προβλέπονται στο 

Άρθρο 15 των Ειδικών Όρων, και με την προϋπόθεση ότι το Έργο δεν έχει 

απορριφθεί για τον λόγο αυτόν, ο Ανάδοχος θα καταβάλει την παρακάτω 

Ποινική Ρήτρα. Για κάθε ποσοστιαία μονάδα απόκλισης για τις διαρροές 

αερίου SF6 που ορίζεται σε 0,1% κατά βάρος ετησίως, που το εν λόγω 

μέγεθος είναι πάνω από το αντίστοιχο εγγυημένο, Ποινική Ρήτρα ίση με το 

1% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο 

Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου με το τίμημα των 

τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης  

 

4.2 Για κλάσματα της απόκλισης, οι Ποινικές Ρήτρες  θα υπολογίζονται σε 

κλάσματα της Ποινικής Ρήτρας.  

 

4.3  Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των δοκιμών απόδοσης, δεν 

επιτευχθούν τα εγγυημένα από τον Ανάδοχο μεγέθη απωλειών των Μ/Σ, 
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όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα του Τεύχους «Τεχνικές 

Προδιαγραφές Εξοπλισμού», ΔΔ-387, (Ποινές για υπερβάσεις των απωλειών 

Μ/Σ) και με την προϋπόθεση ότι ο Μ/Σ δεν έχει απορριφθεί για το λόγο 

αυτό, ο Ανάδοχος θα καταβάλει τις προβλεπόμενες στην παραπάνω 

Προδιαγραφή Ποινικές Ρήτρες.  

 

5. Όλες οι πιο πάνω Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις, ολικές διακοπές 

λειτουργίας, λειτουργία με προσωρινά μειωμένη απόδοση και μη επίτευξη 

εγγυημένων μεγεθών, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν το 15% 

του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν 

πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις 

αναθεωρήσεις. 

 

 

Άρθρο 8 

 
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 

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

την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..................... που 

εξέδωσε........................... για το ποσό των ..........Ευρώ που αντιστοιχεί στο 

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

προστιθέμενης αξίας. 

 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά 

την Οριστική Παραλαβή του Έργου και την υπογραφή της Σύμβασης 

μακροχρόνιας Συντήρησης των δύο (2) Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου. 
 

3.Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει, κατά την Οριστική Παραλαβή του 

έργου και σε αντικατάσταση της προαναφερόμενης εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης, τις παρακάτω εγγυήσεις: 

 

α) Εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας του έργου που θα αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 20% του ύψους της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης. 

 

β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας Εξοπλισμού GIS ύψους εκατόν 

πενήντα χιλιάδων (150.000,00) € 

 

Οι προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνα με σχετικά 

υποδείγματα του Τεύχους «Υποδείγματα» της Σύμβασης. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές των περιπτώσεων (α) και (β) θα επιστραφούν στον 

Ανάδοχο μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την Οριστική Παραλαβή. 

 

 

Άρθρο 9 

 
Αναθεώρηση Τιμών  

 

1. Το τμήμα του συμβατικού τιμήματος που αφορά στην προμήθεια του 

Μετασχηματιστή Ισχύος θα υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα με τον 

παρακάτω τύπο αναπροσαρμογής. 
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Το υπόλοιπο τμήμα του Συμβατικού τιμήματος είναι σταθερό και δεν 

υπόκειται σε αναθεώρηση. 

 

2. Ως χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο μήνας υποβολής των 

προσφορών 

 

3. Η αναθεώρηση θα γίνεται εφάπαξ με βάση το χρόνο που θα δοθεί η έγγραφη 

εντολή προμήθειας ή κατασκευής των υπόψη υλικών, όπως αυτός καθορίζεται 

στην παράγραφο 5 του Άρθρου 2 του Συμφωνητικού . 

 

4. Το κόστος προμήθειας Μ/Σ θα αναπροσαρμόζεται βάσει του τύπου: 

 

 

            
 

Όπου: 

Ρ0 = Η συμβατική τιμή της προσφοράς σε ΕΥΡΩ 

Ρ = Η αντίστοιχη τιμή μετά την αναπροσαρμογή. 

CU0 = LME Cash Seller & Settlement τιμή ανά τόνο ηλεκτρολυτικού χαλκού 

την έβδομη (7η) ημέρα πριν την ημέρα κατάθεσης προσφορών.  

 (Οι τιμές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: 

https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Copper). 

CU = Η ως άνω τιμή κατά την ημέρα που θα δοθεί η έγγραφη εντολή 

προμήθειας ή κατασκευής του Μ/Σ. 

ML0 = Η τιμή του μαγνητικού χάλυβα (Goes Conv.) κατά τον μήνα 

κατάθεσης προσφορών, όπως δημοσιεύεται στο T&D Europe. (Οι 

τιμές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: 

https://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html). 

ML = Η ως άνω τιμή κατά το μήνα που θα δοθεί η έγγραφη εντολή 

προμήθειας ή κατασκευής του Μ/Σ. 

OIL0 = Η τιμή λαδιού Μ/Σ (Mineral Oil) κατά τον μήνα κατάθεσης 

προσφορών, όπως δημοσιεύεται στο T&D Europe. (Η τιμή ευρίσκεται 

στο site: https://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-

information.html). 

OIL = Η ως άνω τιμή κατά το μήνα που θα δοθεί η έγγραφη εντολή 

προμήθειας ή κατασκευής του Μ/Σ. 

ST0 = Η τιμή χάλυβα θερμής έλασης (Hot Steel) κατά τον μήνα κατάθεσης 

προσφορών, όπως δημοσιεύεται στο T&D Europe. (Η τιμή ευρίσκεται 

στο site: https://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-

information.html). 

ST = Η ως άνω τιμή κατά το μήνα που θα δοθεί η έγγραφη εντολή 

προμήθειας ή κατασκευής του Μ/Σ. 
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Άρθρο 10 

 
Ρήτρα Ακεραιότητας 

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

της Σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 

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

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

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

Αναδόχου, αυτός δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
 

Άρθρο 11 

 

Επίλυση διαφορών.  

 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα Σύμβαση 

συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών 
 
 

Άρθρο 12 

 
Εγγυήσεις  αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 

1. 
8
Ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του επικαλέστηκε τη διάθεση από τρίτο 

οικονομικό φορέα προς αυτόν, των εξής: 

 

1.1. Προσωπικό με συγκεκριμένους τίτλους σπουδών, επαγγελματικά προσόντα ή 

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

εργασίες: 

…………………………………………………………………….. 

 

Κατόπιν τούτου οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν υποχρεωτικά από το 

παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό ή σε περίπτωση ανάγκης 

αντικατάστασής του, από προσωπικό αντιστοίχων προσόντων της έγκρισης 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

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

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

 

Κατόπιν τούτου η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία είναι από κοινού 

υπεύθυνη με τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Συμβάσεως και συνήψε 

Κοινοπραξία με τον Ανάδοχο, το Συμφωνητικό της οποίας επισυνάπτεται στο 

παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.   

 

 

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

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



14 

 

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

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

περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον 

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

των προβλέψεων των Άρθρων 53 και 55 των Γενικών Όρων. 

 

 

 

Άρθρο 13 

 

Υπεργολάβοι 9 

 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 Άρθρο 14 10  

 
Ευθύνη Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων  

 

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

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

ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 

 

 

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

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

συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το 

προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας. 

  

 

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

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

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

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

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

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

εκατό (……%).   
 

 

 
 
 

                                             
9 Θα καταγραφούν στο παρόν άρθρο οι τυχόν προταθέντες από τον Ανάδοχο, Υπεργολάβοι 

που θα έχουν τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας κατά τον διαγωνισμό.  
10 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον 

ο Ανάδοχος δεν είναι Ένωση Επιχειρήσεων και τα επόμενα Άρθρα θα αναριθμούνται 
κατάλληλα. 
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Άρθρο 15  

 
Σύμβαση Μακροχρόνιας Συντήρησης των δύο ψηφιακών συστημάτων 

ελέγχου  

 

 

Μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του κατασκευαστή …………………………..11 ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, θα υπογραφεί Σύμβαση Μακροχρόνιας 

Συντήρησης των δύο Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου, σύμφωνα με το Τεύχος -

Υποδείγματα. 

 

 

 

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Συντήρησης θα είναι 5 ετών με έναρξη την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει το δικαίωμα 

ανανέωσης της Σύμβασης για μέχρι 5 ακόμη έτη με τους ίδιους όρους. 

 

 
Άρθρο 16 

 
Ισχύς της Σύμβασης 

  

   

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 12 ...........................................  

  

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

η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.  

  

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

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

 

 
13Το Συμφωνητικό εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ υπογράφεται από τον κ. 

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

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

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

δεσμευτική. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

  

 

  

                                             
11 Αναγράφεται η Επωνυμία του κατασκευαστή του προς συντήρηση εξοπλισμού. 
12 Τίθεται είτε η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, είτε άλλη ημερομηνία κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας. 
13 Η παράγραφος αυτή τίθεται εφόσον προβλέπεται εκχώρηση της υπογραφής των λοιπών 

Τευχών της Σύμβασης.  
14 Αναγράφεται ονοματεπώνυμο και τίτλος.  
15 Αναγράφεται ονοματεπώνυμο και τίτλος. 
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 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

 

 

 
16Συνημμένο 

      

    Παράρτημα 

 

 Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 12 του παρόντος) 

 Σύμβαση Εμπιστευτικότητας                    

 

                                             
16  Τίθεται αν έχει συμπεριληφθεί το Άρθρο 12 και περιλαμβάνει τα έγγραφα με τις 

παρασχεθείσες εγγυήσεις του τρίτου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
1. Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 12 του παρόντος) 

 

…………….. 

 

 

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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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 του 

Έργου, το οποίο συνίσταται στο εξής:  

«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ 

ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GIS ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ 

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ» 

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. 
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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, 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.  

 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 
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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 ν. 

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. 
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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. 


