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   ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ/ ΕΠ – 6913/2019 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 95 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΔΔΗΕ 

 
Στην Αθήνα σήμερα, την …………….…., μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το 

διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή ΔΕΔΔΗΕ (εφεξής καλούμενος ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή 
«Επιχείρηση») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 

Αθήνα,  και  εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……………………  και της εταιρείας 
………………….. (εφεξής καλούμενου «ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στο ……………, στην 

…………….,  και  εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …………….., 
 
Αφού έλαβαν υπόψη: 

 
Τον Ν 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει, 

 
Την ΔΠΑ/1453/22.01.2020 απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία προκηρύχθηκε 
συνοπτικός  διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου των υπηρεσιών που αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας, 
 

Την  …………… απόφαση του ………… ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία η Προσφορά του Αναδόχου 
αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής, 
 

Την …………… απόφαση του ………… ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, 

 
Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν ασκήθηκαν Προσφυγές/ασκήθηκαν 
Προσφυγές, οι οποίες απορρίφθηκαν με την/τις …………….. απόφαση/αποφάσεις της 

ΑΕΠΠ, 

 
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
 

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 με τα Παραρτήματά του 

 
Β. Παράρτημα I με το υπόδειγμα ταυτότητας Το Τιμολόγιο Εργασιών που περιέχει τις 

τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας και το συνημμένο φύλλο προσφοράς 
έκπτωσης "Προσφορά Έκπτωσης επί της Βασικής Τιμής Μονάδας του Τιμολογίου της 
Υπηρεσίας” 

 
Γ.  Παράρτημα II με το  Τεύχος  της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας  

 
Δ. Παράρτημα  III με το Έντυπο Πιστοποίησης Εργασιών    
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Δ. Παράρτημα  IV με το  περί Ασφαλίσεων  
  

Ε. Παράρτημα V με το Τιμολόγιο Εργασιών – Οικονομική Προσφορά 
 
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. 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 Σύμβασης 
 

 
Με την παρούσα Σύμβαση η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, αναθέτει στον αναδειχθέντα, στην υπ’ αριθμ.   
ΔΠΑ/……/………Έγκριση Κατακύρωσης  Ανάδοχο,  και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών που συνίστανται: 
 

1.1 Στη διαχείριση – επεξεργασία υποθέσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 95 του Κώδικα 
ΕΔΔΗΕ της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. 
 

1.2  Στην επεξεργασία και  καταχώρηση  στο Μηχανογραφικό Σύστημα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 
των ενδείξεων που λαμβάνονται από τις μετρητικές διατάξεις κατά το στάδιο 

ολοκλήρωσης  αιτημάτων των πελατών – χρηστών  του ΕΔΔΗΕ. 
 

1.3 Στην επεξεργασία – διαχείριση εκκρεμών αιτημάτων προκειμένου να επιτευχθεί η 
ικανοποίηση – ολοκλήρωση αυτών . 
 

2. Οι αναφερόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε χώρο που θα διατεθεί στην έδρα 
της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται 

σε πιθανή αλλαγή  της διεύθυνσης  εργασίας κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αφού προηγούμενα πληροφορήθηκε κάθε 
λεπτομέρεια αναφορικά με τις δυσκολίες και τις εν γένει συνθήκες των εν λόγω 

εργασιών. 
 

3. Θα διατεθούν από το ΔΕΔΔΗΕ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός , τον οποίο ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

παρούσας Σύμβασης. 
 

4. Θα χορηγηθούν στο προσωπικό αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης για το χρονικό 
διάστημα της εργασίας τους. 
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5. Θα εκπαιδευτούν για χρονικό διάστημα 5  εργάσιμών ημερών από στελέχη της 

Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την διαχείριση- επεξεργασία των δεδομένων και 
χρήσης των Μηχανογραφικών Συστημάτων.   
 

6.  Η οργάνωση του τρόπου επίδοσης των εντολών των παραπάνω εργασιών είναι 
ευθύνη της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (Π.Υ.) και η επίδοσή τους στον Ανάδοχο θα γίνεται 

στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ μετά από σχετική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Ε.Υ.). 
 

 

Άρθρο 3ο 
Τεχνική Περιγραφή 

 
1. Διαχείριση – επεξεργασία υποθέσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ 

της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. Η εκτέλεση της υπόψη εργασίας πραγματοποιείται 
σε δύο (2)  στάδια τα οποία περιγράφονται ως ακολούθως : 

 
1ο Στάδιο  
 

 Καταχώρηση των δεδομένων στην  Μηχανογραφική Εφαρμογή Δ.Α.Ρ. 
 Διερεύνηση από το ηλεκτρονικό αρχείο των Αναφορών Καταμετρητή λοιπών 

πρόσθετων στοιχείων τα οποία θα διευκολύνουν το έργο του υπολογισμού.  
 Διερεύνηση και αναζήτηση λοιπών στοιχείων από την Μηχανογραφική Εφαρμογή 

ΕΡΜΗΣ INFO. 

 Υπολογισμός Απολεσθείσας Ενέργειας. 
 Παράδοση στην Ε.Υ  με την προσάρτηση του υπολογιστικού φύλλου προκειμένου 

να ελεγχθεί και να εγκριθεί. Σε περίπτωση λανθασμένων υπολογισμών και μετά  
από υπόδειξη της Ε.Υ., καταχωρούνται στο υπολογιστικό φύλλο τα νέα δεδομένα.    

 

2ο Στάδιο  
 

 Σύνταξη επιστολής σε 3 αντίγραφα  με  βάση συγκεκριμένο υπόδειγμα που έχει 
εκπονηθεί από την Επιχείρηση.  

 Δημιουργία 3 φακέλων με ενσωματωμένα όλα τα  έγγραφα της υπόθεσης . Η 
δημιουργία των φακέλων με ενσωματωμένα όλα τα σχετικά έγγραφα, θα γίνεται 
από τους υπαλλήλους του Αναδόχου με μέσα και υλικά που θα υπάρχουν στον 

χώρο εργασίας. 
 Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου  σε οπτικό δίσκο  

 Παράδοση της εργασίας στην Ε.Υ.  
 
 

2. Επεξεργασία και  καταχώρηση  στο Μηχανογραφικό Σύστημα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε των 
ενδείξεων που λαμβάνονται από τις μετρητικές διατάξεις κατά το στάδιο ολοκλήρωσης  

αιτημάτων των πελατών – χρηστών  του ΕΔΔΗΕ, η οποία περιγράφεται ως ακολούθως: 
 

 Άντληση  σε καθημερινή βάση των ενδείξεων που ελήφθησαν από τους 

υπαλλήλους και τους εντεταλμένους εκπροσώπους των Τεχνικών Τομέων της 
Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής , από την Μηχανογραφική Εφαρμογή «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΠΕΔΙΟΥ». 
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 Αυθημερόν καταχώρηση των δεδομένων στο Μηχανογραφικό Σύστημα «ΕΡΜΗΣ» 
& «ΔΑΡ».  

3. Επεξεργασία – διαχείριση εκκρεμών αιτημάτων  προκειμένου να επιτευχθεί η 
ικανοποίηση – ολοκλήρωση αυτών, η οποία συνίσταται ως ακολούθως: 
  

 Άντληση υπό τις οδηγίες της Ε.Υ, των εκκρεμών αιτημάτων πελατών από την 
Μηχανογραφική Εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ INFO», «ΘΑΛΗΣ». 

 
 Επεξεργασία των υποθέσεων, καταχώρηση δεδομένων .  

 
 Τηλεφωνική ή Έγγραφη  Επικοινωνία με πελάτες για τον καθορισμό  ραντεβού 

μετάβασης των υπαλλήλων/ εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Τεχνικών 

Τομέων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής .     
 

 

Άρθρο 4ο 
Συμβατικές Ποσότητες 

 
 
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί το σύνολο των εργασιών που του επιδίδονται από την Ε.Υ. με 
βάση το χρονοδιάγραμμα που θα οριστεί από την Ε.Υ.  

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθημερινά να επιδίδει στην Ε.Υ. αναλυτική κατάσταση με τον  

όγκο και το είδος των εργασιών που διεκπεραιώθηκαν.  
 
 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.  

 
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.  

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του συμβατικού Αντικειμένου κατά 
την κρίση του με δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει  την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών 

μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της ποσότητας, χωρίς μεταβολή στη 
συμβατική τιμή μονάδας. Το δικαίωμα μείωσης ασκείται το αργότερο μέχρι τη χρονική 
λήξη της σύμβασης. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό και κατ’ ελάχιστον πέντε (5) 

εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα άρτιας 
εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 

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. 
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Η επιλογή του Αναδόχου πραγματοποιείται με ανοικτή ή με διαδικασία διαπραγμάτευσης 
με ή χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες κατά 

διαδικασία προϋποθέσεις.   
 
 

 

Άρθρο 5ο 

Διάρκεια της Σύμβασης 
 

 
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Αρχίζει από ….-…..- 201… και λήγει την 12η νυκτερινή της ….-….-201…. 
 
Η εξάντληση της Συμβατικής Αμοιβής ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, 

οδηγεί σε λύση της Σύμβασης. 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της Σύμβασης να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 
μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της Συμβατικής χρονικής διάρκειας. 

 
Στην περίπτωση της παράτασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Συμπλήρωμα 

της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως, την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση 

υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της, λόγω 
μη τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Συμβατικό Τίμημα  
 
 
Η Αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης συμφωνείται σε 

………………. ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα και με το συνημμένο 
Τεύχος «Τιμολόγιο Εργασιών». 

 
Η Αμοιβή αυτή αντιστοιχεί στην Προσφορά του Αναδόχου (όπως οριστικοποιήθηκε στο 
στάδιο κατακύρωσης) και αναλύεται ως εξής: 

 

Α/Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  

ΑΞΙΑ 

1 Επεξεργασία υποθέσεων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 95 του 
Κώδικα ΕΔΔΗΕ  Α΄ ΣΤΑΔΙΟ  

παροχές 3.180 
  

2 Επεξεργασία υποθέσεων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 95 του 

Κώδικα ΕΔΔΗΕ   Β¨ ΣΤΑΔΙΟ 

>> 3.180 
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3 Επεξεργασία και  καταχώρηση  στο 
Μηχανογραφικό Σύστημα της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε των ενδείξεων που 
λαμβάνονται από τις μετρητικές 

διατάξεις κατά το στάδιο 
ολοκλήρωσης  αιτημάτων των 
πελατών – χρηστών  του ΕΔΔΗΕ 

>> 50.000 

  

4 Επεξεργασία – διαχείριση  των 
εκκρεμών αιτημάτων  προκειμένου 

να επιτευχθεί η ικανοποίηση – 
ολοκλήρωση αυτών 

παροχές 3.180 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 

Σύνολο 59.540   

 

1. Η Αμοιβή του Αναδόχου για τη  διεκπεραίωση  του 1ου σταδίου των υποθέσεων 
που εμπίπτουν στο άρθρο 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, ορίζεται σε ……… € (πλέον 

φόρου προστιθέμενης αξίας)/υπόθεση. 
2. Η Αμοιβή του Αναδόχου για τη διεκπεραίωση  του 2ου σταδίου των υποθέσεων 

που εμπίπτουν στο άρθρο 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, ορίζεται σε ……… € (πλέον 
φόρου προστιθέμενης αξίας)/υπόθεση.  

 

3. Η Αμοιβή του Αναδόχου για την επεξεργασία και  καταχώρηση  στο 
Μηχανογραφικό Σύστημα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε των ενδείξεων που λαμβάνονται από 

τις μετρητικές διατάξεις κατά το στάδιο ολοκλήρωσης  αιτημάτων των πελατών – 
χρηστών  του ΕΔΔΗΕ, ορίζεται σε  ……………€ ( πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας)/ 
υπόθεση. 

 
4. Η Αμοιβή του Αναδόχου για την επεξεργασία – διαχείριση  των εκκρεμών 

αιτημάτων  προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση – ολοκλήρωση αυτών, 
ορίζεται σε  ……………€ ( πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας)/ υπόθεση . 
 

5. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για όλες τις εργασίες είναι το άθροισμα των 
επιμέρους αμοιβών που προκύπτουν από το πραγματικό πλήθος των διαφόρων 

τύπων εργασιών που εκτελέστηκαν, πολλαπλασιαζόμενο µε την αντίστοιχη τιμή 
μονάδος τους.  
 

6. 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. 
 

7. 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. 

 

Άρθρο 7ο 
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Τρόπος πληρωμής  
 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται βάσει μηνιαίας Πιστοποίησης Εργασιών,  
η οποία θα προσδιορίζει το πλήθος των εργασιών, που έχουν ολοκληρωθεί 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: ……), από την ημερομηνία υποβολής στον ΔΕΔΔΗΕ 
όλων των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του 

παρόντος Άρθρου (με απόδειξη κατάθεσης). Στην αξία του τιμολογίου θα 
προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον 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. 
 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 
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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. 
 

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. 
 

 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.  
 

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.  

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

 

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, επιλύουν απορίες και μεταφέρουν τις εντολές του 
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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 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 του Αναδόχου 
καθώς και 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 η Τομεάρχης Χρηστών Δικτύου της 

Περιφέρειας Αττικής. Είναι υπεύθυνη 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 της, να μεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά την 
διάρκεια της Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο . 
 

4.  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. 
 
5. H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων Οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την 

εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση.  

 
 

Άρθρο 9ο 

Προσωπικό του Αναδόχου  

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την Παροχή Υπηρεσιών με προσωπικό που έχει 
προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά 

επαρκές και κατ ελάχιστον πέντε (5) εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. 
 

Το προσωπικό ο του Αναδόχου θα είναι κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,με 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ., η οποία θα 
αποδεικνύεται από αντίστοιχες Βεβαιώσεις Εκπαίδευσης. 

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

εγγράφως το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της Σύμβασης . Ο 
ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του 
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προσωπικού, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο ή δεν εκτελεί με 
την απαραίτητη επιμέλεια και ακεραιότητα τα καθήκοντά του. 

 
Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του με βάση 
το περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή 

πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 
 

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

 
Το προσωπικό του Αναδόχου θα εργάζεται  όλες τις εργάσιμες ημέρες (πέντε ημέρες 
εβδομαδιαίως), από 08:00 έως 16:00, συνεχώς χωρίς διακοπή και σύμφωνα με τις 

εντολές και οδηγίες των Εντεταλμένων Εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ.  
 

 
 
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.  

 
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 κάτοικος της Αθήνας και αποδέχεται 
το διορισμό του με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο νόμιμος 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου, εφόσον είναι κάτοικος της Αθήνας. 
 

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. 

 
Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου του Αναδόχου  λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση 

λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κλπ) 
ο Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό . 
 

 

Άρθρο 10ο 

Ευθύνες του Αναδόχου 
 

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 
 

 για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της 
σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της Σύμβασης, 
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 για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν. 

 
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  εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους 
συνεργάτες και υπαλλήλους του. 

 
3. Κανείς από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, όλων θεωρουμένων ως ουσιωδών, 

δεν θεμελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου.  
 
 

 
 

 

Άρθρο 11ο 
Κοινοπραξία και Σύμπραξη Επιχειρήσεων 

 
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 12 ο 
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 
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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:  

 
 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  

 
 να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 

29/42 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. 
 

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.  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). 

 
4.1. 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 



 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »  
                              Σελ. 14 από 29 

 

 

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. 

 
4.2 Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή άλλως 

πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός:  
 

  των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, 

 
  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,  

 
 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, 

 
 αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον Ανάδοχο από 

τρίτο μέρος, που δεν είναι εργαζόμενος ή συνεργάτης του ΔΕΔΔΗΕ ούτε κατά 
οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τον ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο είναι ελεύθερο νόμιμα να 
τις αποκαλύπτει,  

 
 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.  

 
4.3.  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 
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& N 2472/1997). 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. 32/42 
 

  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, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 

Ο 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, όπως εκάστοτε ισχύουν ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων 
αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς και που θα αφορούν  την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων.  
 
4.4. 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. 
 

4.5. 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. 

 
4.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του 
ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  
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 να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 
 

 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,  

 
 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. 

 
4.7. 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.  
 

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

 
 

Άρθρο 13ο 
Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης εντολής εργασίας της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εν γένει άρνησης εκτέλεσης 

εντολής εργασίας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο με έγγραφη απόφαση του αρμόδιου της 
Π.Υ., κατόπιν πρότασης της Ε.Υ., Ποινική Ρήτρα ίση με το 20% της αμοιβής του 
Αναδόχου για περάτωση Χ μονάδων Εργασίας, ανά εντολή εργασίας. 

 
2. Σε περίπτωση απουσίας ενός Εργαζομένου, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας 

βίας, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το 10% της αμοιβής του Αναδόχου για 
περάτωση Χ μονάδων Εργασίας, για κάθε ημέρα απουσίας αυτού. 
 

3. Σε περίπτωση απώλειας υλικού ή εξοπλισμού ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ θα 
επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με τη τιμή αντικατάστασης του υλικού ή εξοπλισμού 

προσαυξημένης κατά 20% αυτής. 
 
4. 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..  
 

5. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ 
χωριστά και αθροιστικά ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποστεί ζημιές και ότι είναι δίκαιες 
και εύλογες. 

 
6. 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. 
 
7. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία 

πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που 
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επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες 
παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
8. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που προκύπτουν από τους 
Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στο ΔΕΔΔΗΕ Ποινικές 

Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της Σύμβασης λόγω 
υπαιτιότητας του. 

 
9. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. 

 
Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία (βλ. απόφαση 96/2010 του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ). 

 
 

 
 
 

 
 

Άρθρο 14ο 
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

 
 

 1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε 
νομικό, μερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης 
υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του 

ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρέχεται κατά την απόλυτη κρίση του.  
 

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

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

αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του 
Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και 
απόδειξη του γεγονότος (ολική υποκατάσταση).  

 
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 έγκριση 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:  
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 κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται,  

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

 κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα 

προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του 
οποίου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την 

πληρωμή οιουδήποτε ποσού και  
 κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν 

απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον 
ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 702 Α.Κ.  

 

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

 
 
 

 

Άρθρο 15ο 

Υπεργολάβοι 
 

1. Ο Ανάδοχος μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος της Σύμβασης υπεργολαβικά 
σε τρίτον για τον οποίο το έχει δηλώσει σύμφωνα με το Άρθρο 12 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 16ο 

Φορολογικές υποχρεώσεις 

 
 

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

πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 
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Άρθρο 17ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
 
1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγύηση έκδοσης……….. , ποσού……………€ (5% του 

συμβατικού ποσού), ………………..., με αριθ. ………../…-….-…….. για την ακριβή, πιστή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας Σύμβασης που 
θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις.  

 
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 

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 18ο 

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 IV 

«ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσας 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 IV «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσας Σύμβασης.  
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Άρθρο 19ο 
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.. 38/42 
 
2. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β΄ του Ν 4412/2016. 
 

 
 

 
 
 

Άρθρο 20ο 
Ανωτέρα Βία 

 
Περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον 

έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Τα 
περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος 

καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται 
να εγείρει κατά του ΔΕΔΔΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και 
οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Περιστατικά 

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

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

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

καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.  
 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον ΔΕΔΔΗΕ αμέσως και 
πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση 
Ανωτέρας Βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει 

δικαίωμα να την επικαλεστεί. 
 

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 



 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »  
                              Σελ. 21 από 29 

 

 

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

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

 
 

Άρθρο 21ο 
Καταγγελία της Σύμβασης 

 
 

 
1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ, που προκύπτουν από τις 

υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση 
εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
 Ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών.  

 

 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.  
 

 Ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές 

του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 Ο Ανάδοχος υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς ή ολικώς τη Σύμβαση χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.  
 

 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 12 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 13 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 
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αναφερόμενη στο Άρθρο 16 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. 

 
6. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του 

ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της 
Παροχής Υπηρεσιών. 
 

7. 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. 
 
8. O ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 338 του Ν 4412/2016 δικαιούται, πέραν των 

ανωτέρω περιπτώσεων, να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, 
τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον:  

 
 Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης δυνάμει του Άρθρου 337 του Ν 4412/2016. 

 
 Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από 

τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 73 και του 
Άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης Σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του Άρθρου 305 

του Ν 4412/2016.  
 

 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.  
 

9. 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 22ο 

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.  
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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.  

 

Άρθρο 23ο 
Ρήτρα Ακεραιότητας 

 
 Με την παρούσα ο Ανάδοχος δηλώνει και δεσμεύεται, ότι ο ίδιος και οι νόμιμοι 
Εκπρόσωποί του (επί κοινοπραξιών: και καθένα από τα μέλη της κοινοπραξίας), σε όλα τα 
στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, 

παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Στην 

περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, παράβαση των 
υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εκ μέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται 
έκπτωτος.  

 
 

Άρθρο 24ο 
Τροποποίηση Σύμβασης 

 
Τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 

μερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς η Σύμβαση κατά το 
Άρθρο 337 του Ν 4412/2016.  
 

 
 

Άρθρο 25ο 
Ισχύς Όρων Σύμβασης 

 
Όλοι οι Όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η παρούσα Σύμβαση παραμένει 
ισχυρή ακόμη και αν ένας ή περισσότεροι Όροι της θεωρηθούν ή αναγνωριστούν ως 

άκυροι.  
 

 

Άρθρο 26ο 

Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 
 

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της 
Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, 

συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.  
 
2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Σαν 

επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση 
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σε 2 πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους και 
πήραν ο καθένας από 1 αντίγραφο. 

 
 
 

 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
 

 
 

- 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 Υπηρεσίας, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ’, και πρωτότυπη υπογραφή του …………………………../ΔΠΑ. Κατόπιν θα 

πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 
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Στην Αθήνα σήμερα ….-….-2019, τα συμβαλλόμενα μέρη, αφ’ ενός, η Ανώνυμη 
Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός 
Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της 
παρούσας Συμφωνίας από τον κ. Τσιρλή Νικόλαο, Διευθυντή Περιφέρειας 

Αττικής και, αφ’ ετέρου, της Εταιρείας «……………………………………………….. (εφεξής 
αποκαλούμενη «Ανάδοχος»), που έχει την έδρα της, στη …………………., 

…………………., ΑΦΜ …………… και εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………….., για 
την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας συμφώνησαν, συνομολόγησαν και 

αποδέχθηκαν τα εξής:   
 
1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αποκαλούμενη εφεξής «Εταιρεία», συνήψε Κύρια Σύμβαση με 

το δεύτερο υπογράφοντα, αποκαλούμενο εφεξής «Ανάδοχο», με αντικείμενο την 
Εκτέλεση των υπηρεσιών: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  (ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019).  
 

 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να αντιμετωπίζει 
ως αυστηρά απόρρητη και μυστική κάθε Εμπιστευτική πληροφορία που 

παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και 
της σχέσης του με την Εταιρεία.  
 

3. Ορισμοί: Συνεργασία, Εμπιστευτική Πληροφορία.  
Ο όρος Συνεργασία συμπεριλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου 

και της Εταιρείας για την οποία υπογράφεται η Παρούσα Συμφωνία 
Εμπιστευτικότητας. Ο όρος Εμπιστευτική Πληροφορία σημαίνει τη συνεργασία 
μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας αυτή κάθε αυτή καθώς και κάθε 

πληροφορία που αφορά την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την δομή, την οικονομική 
διαχείριση, τη διαχείριση προσωπικού, τη διαχείριση υλικών, ανταλλακτικών και 

υπηρεσιών, τις συμβάσεις με του προμηθευτές της, την οποία αποκτά ο 
Ανάδοχος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, 
ως Εμπιστευτική πληροφορία νοείται κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε 

γνώση του Αναδόχου κατά την εκτέλεση ή επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας και/ ή 
της παρούσας Συμφωνίας.  

 
4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου.  
Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

- να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο 
σκοπό παρά αποκλειστικά και μόνον για το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης 

του και τις δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία.  
- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που 
απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι απολύτως 

αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από 
σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρείας. 

- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις 
αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο 

που έχει αναλάβει από την Εργοδότρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής 
των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει, τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την 
ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται πλήρες αρχείο όλων των αντιγράφων.  
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- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές 

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

του. 
- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να 

προσπορίσει όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της ΔΕΗ 
Α.Ε. ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από τον 

ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων, σύμφωνα με το ν. 3340/2005 ως 
ισχύει. 
Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/ και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 

πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων και προμηθευτών 
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 τον ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και 
κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν 

επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. 
Απαγορεύεται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από 

τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης 
της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου , το οποίο : 
 Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 

προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

 Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου 
ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 

 Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την 
εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να 
εφαρμόζει τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 
 O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή 

υπεργολάβους του - θα ευθύνεται αστικά, διοικητικά και ποινικά έναντι ιδιωτών 
ή δημοσίων αρχών για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006 ή οποιωνδήποτε 

άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς και που θα αφορούν 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή/και την τήρηση της νομοθεσίας 

περί απορρήτων. 
 
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 και τη διεκδίκηση 

περαιτέρω αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άμεση και μονομερή 
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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 τον 
ΔΕΔΔΗΕ, για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, 

διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή ως 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 λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και 

της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, ή κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και πριν από τη λήξη ή την καταγγελία της Συνεργασίας, 
εάν η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Ανάδοχος παραβίασε με οποιονδήποτε τρόπο τους 

όρους της Παρούσας Συμφωνίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  
(α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,  

(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία το σύνολο των στοιχείων ή έγγραφων 
που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του 
ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, και  

(γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το σύνολο των ονομάτων και των Διευθύνσεων 
των τρίτων στους οποίους αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών.  
 

6. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας 
μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας συνεχίζουν να βαρύνουν τον 

Αντισυμβαλλόμενο μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας. 
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7. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση 
κάθε τυχόν ζημίας της Εταιρείας.  
 

8. Εκτός από την αστική ευθύνη που έχει λόγω της παρούσας Συμφωνίας και εκ 
του νόμου, ο Ανάδοχος υπέχει επίσης ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες νομικές διατάξεις που διέπουν την Προστασία του Επαγγελματικού 
και Βιομηχανικού Απορρήτου και ιδίως το Άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και 

τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 146/1914 για τον Αθέμιτο 
Ανταγωνισμό καθώς και τις διατάξεις των νόμων που διέπουν τις υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας και μη χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών για ίδιο 

όφελος. 
 

9. Κανένας συμβαλλόμενος δεν μεταβιβάζει με το παρόν στον έτερο 
συμβαλλόμενο τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, εμπορικά  
μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή 

διανοητικής ιδιοκτησίας.  
 

10. Συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση είναι τα Δικαστήρια της 
Αθήνας.  

 
11. Τροποποιήσεις των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας 

γίνονται μόνο εγγράφως, με τη συμφωνία ότι η τήρηση του γραπτού τύπου 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ τους, αποκλειόμενου κάθε άλλου 
τύπου καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένου του 

όρκου.  
 

12. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 6, η παρούσα Συμφωνία 
παραμένει σε ισχύ από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο 
της συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου.  

 
ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ όσων συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν παραπάνω, 

συντάχθηκε η παρούσα Συμφωνία από τα συμβαλλόμενα μέρη η οποία, αφού 
διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε όπως ακολουθεί 
και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) αντίγραφο.  

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                     ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »  
                              Σελ. 32 από 29 

 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ/ ΕΠ – 6913/2019 

 
 
 
 
 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΣΕ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ 
 
 

EΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 



 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »  
                              Σελ. 33 από 29 

 

 

 
 

 
 



 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »  
                              Σελ. 34 από 29 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ/ ΕΠ – 6913/2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΣΕ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 
 
 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

 

 
 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
Στo ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει vα αναφέρεται ρητά ότι στηv έννοια της λέξης 

"Ανάδοχος" περιλαμβάνεται και τo πάσης φύσεως προσωπικό πoυ απασχολείται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για τηv εκπλήρωση τωv υποχρεώσεών τoυ 
από τη Σύμβαση. 

 
1. Αντικείμενο Ασφάλισης  

 
Με τηv ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ τoυ Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡIΤΩΝ 
και oι ασφαλιστές υπoχρεώνονται vα καταβάλουν απoζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές 

βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή και ζώα 
πoυ προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

 
2. Διάρκεια Ασφάλισης  
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Η ευθύvη τωv ασφαλιστώv θα αρχίσει με τηv έναρξη  με οποιονδήποτε τρόπο τωv 
εργασιών τoυ Αναδόχου και θα λήγει τηv ημερομηνία λήξεως της Σύμβασης ή της τυχόν 

καταγγελίας της. 
 
3. Όρια Αποζημίωσης    

 
Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα           

αυτοτελές Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, 
κατά           περιστατικό, τα ακόλουθα:  

 
α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των 
αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ’ 

άτομο και ατύχημα ευρώ 30.000,00 €. 
 

β. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα 
ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων ευρώ 150.000,00 € . 
 

γ. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή / και ζώα τρίτων 
συνέπεια ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν 

ζημιωθέντων τρίτων εξ’ αυτού και ζημιωθέντων αντικειμένων ευρώ 
30.000,00 €. 
 

δ. Ανώτατο όριο ευθύvης ασφαλιστώv καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης ευρώ 
300.000,00 €.  

 
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω 
του ποσού των ευρώ 300.000,00 €  (λόγω επέλευσης ζημιογόνων 

γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων 
αποζημιώσεων), ενώ τόσο η Σύμβαση ΔΕΔΔΗΕ – Αναδόχου όσο και το 

σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει 
υπασφαλισμένος, οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του 

ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα 
μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να 

είναι συνεχώς  ευρώ 300.000,00 € καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
υποχρέωσης του Αναδόχου  για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι 
τρίτων. 

 
Σ’ ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου  και Αστικής Ευθύνης 

έναντι Τρίτων τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η 
ασφάλιση θα πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά 
περίπτωση. 

 
4. ΕIΔIΚΟI ΟΡΟI πoυ πρέπει vα περιλαμβάνονται στo ασφαλιστήριο  Αστικής 

Ευθύvης έvαvτι Τρίτων. 
   

α. Ο ΔΕΔΔΗΕ, τo εv γένει προσωπικό του, oι συvεργάτες του και τo προσωπικό τους 
θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρούμενης ευθύvης έvαvτι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
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β. Η ασφαλιστική εταιρεία υπoχρεώνεται vα απoκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
κατά τoυ Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ και τoυ  προσωπικού τους, στηv περίπτωση πoυ η 

βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τωv παραπάνω προσώπων η oπoία βλάβη 
ή ζημιά καλύπτεται από τo ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύvης έvαvτι Τρίτων, θα καταβάλει 
δε κάθε ποσό εγγυήσεως για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. σχετιζομένων με τηv αστική 

ευθύvη μέσα στα όρια τωv ποσών πoυ αναφέρονται εκάστοτε σαv ανώτατα όρια ευθύvης 
τωv ασφαλιστώv. 

 
γ. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά του ΔΕΔΔΗΕ, 

τωv συμβούλων, συvεργατών του και τωv υπαλλήλων τους, στηv περίπτωση πoυ η 
βλάβη της ζημιάς οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τωv παραπάνω προσώπων. 
 

δ. Καλύπτεται η εκ τoυ άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύvη του ΔΕΔΔΗΕ (ευθύvη 
προστήσαντος). 

 
ε. Τo ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύvης έvαvτι τρίτων θα υπoβάλλεται από τον Ανάδοχο 
15 ημέρες πριν από τηv έναρξη τωv εργασιών στον ΤΧΔ/ΔΠΑ o οπoίoς ακολούθως θα τo 

απoστέλλει για έλεγχο και φύλαξη στη ΔΟΛ/Τομέα Παγίων-Συμβάσεων/Υπoτ. 
Ασφαλίσεων.                         

 
5. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI πoυ πρέπει vα περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο Αστικής 

Ευθύvης έvαvτι Τρίτων. 

 
α. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι συvασφαλιζόμενος. 

 
β. Τo εv λόγω ασφαλιστήριο δε δύναται vα ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη 
γραπτή, δια συστημένης επιστολής, πριν από τριάντα (30) ημέρες σχετικής ειδοποίησης 

της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο  προς τον Ανάδοχο, όσο  και προς το 
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΑ/ΤΧΔ, Αγησιλάου 56-58, Τ.Κ. 104 36, Αθήνα. 

 
6. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     
 

α. Κατά τη σύναψη της παραπάνω ασφάλισης o Ανάδοχος πρέπει vα συμμορφώνεται 
και vα λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις τωv Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών 

κ.λ.π. πoυ ισχύoυv εκάστοτε και έχουν  εφαρμογή  στηv Ελλάδα, ιδιαίτερα τωv Ν.Δ. 
400/76, Ν. 439/76, Ν.1256/82, Ν. 1410/84, Π.Δ. 609/85.        
 

β. Ο Ανάδοχος πρέπει vα συμμορφώνεται με τους όρους κ.λ.π. τωv Ασφαλιστηρίων. 
Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, oι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 

απαλλαγές κ.λ.π. υπόκεινται  σε κάθε περίπτωση στηv τελική έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 
γ. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεv απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά καvέvα τρόπο τις 
υπoχρεώσεις και τις ευθύvες τoυ Αναδόχου πoυ απορρέουν από τη Σύμβαση ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π., o δε Ανάδοχος παραμένει  αποκλειστικά 

υπεύθυνος για τηv απoκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα πέραv από τα 
ποσά καλύψεως τωv πιo πάνω ασφαλιστηρίων . 

 
δ. Σε περίπτωση πoυ o Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει vα συμμορφωθεί με τις 
παραπάνω ασφαλιστικές υπoχρεώσεις τoυ ή η ασφάλιση πoυ συνομολογήσει κριθεί σαv 

μη ικανοποιητική από το ΔΕΔΔΗΕ, ο τελευταίος δικαιούται  vα συνάψει στo όνομα και με 
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δαπάνες τoυ Αναδόχου τo πιo πάνω ασφαλιστήριο και vα παρακρατήσει (εντόκως με τo 
νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) τo ποσό τωv ασφαλίστρων είτε από τo λαβείν, είτε με 

κατάπτωση ανάλογου πoσoύ από τηv Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης. Επίσης σε 
περίπτωση πoυ o Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί vα καταβάλει στους  ασφαλιστές τo 
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων ο ΔΕΔΔΗΕ για vα απoφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή 

τoυ δικαιούται vα καταβάλει τα ασφάλιστρα στους  ασφαλιστές για λογαριασμό του 
Αναδόχου και vα παρακρατεί από τo λαβείν κ.λ.π. τoυ Αναδόχου κάθε ποσό πoυ δεv θα 

είναι δυνατόν vα εισπραχθεί από τους  ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγώv κ.λ.π. 
σύμφωνα με τους όρους τoυ εv λόγω ασφαλιστηρίου. 

 
ε. Σε περίπτωση πoυ η ασφαλιστική εταιρεία με τηv oπoία o Ανάδοχος συνομολόγησε 
τηv παραπάνω ασφάλιση, παραλείψει ή αρνηθεί vα εξοφλήσει  (μερικά ή ολικά) 

οποιαδήποτε ζημιά κ.λ.π. για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, o Ανάδοχος έχει τηv 
αποκλειστική ευθύvη για τηv απoκατάσταση της μη εξοφλημένης  ζημιάς ή βλάβης κ.λ.π. 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο δε ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται vα 
παρακρατήσει από οποιονδήποτε λογαριασμό τoυ ή εγγύησή τoυ οποιασδήποτε φύσεως 
ποσά πoυ κατά τηv κρίση του απαιτούνται για τηv απoκατάσταση της εv λόγω ζημίας ή 

βλάβης. 
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«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΣΕ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

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

 

Α/
Α 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

 ΤΙΜΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

1 Επεξεργασία υποθέσεων που εμπίπτουν 
στο άρθρο 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ  Α΄ 

ΣΤΑΔΙΟ  

παροχέ
ς 

3.180 9,9000 31.482,00€ 

2 Επεξεργασία υποθέσεων που εμπίπτουν 
στο άρθρο 95 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ   Β¨ 
ΣΤΑΔΙΟ 

παροχέ
ς 3.180 4,9500 15.741,00€ 

3 Επεξεργασία και  καταχώρηση  στο 

Μηχανογραφικό Σύστημα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 
των ενδείξεων που λαμβάνονται από τις 
μετρητικές διατάξεις κατά το στάδιο 
ολοκλήρωσης  αιτημάτων των πελατών – 
χρηστών  του ΕΔΔΗΕ 

παροχέ
ς 

50.000 0,1000 5.000,00€ 

4 Επεξεργασία – διαχείριση  των εκκρεμών 
αιτημάτων  προκειμένου να επιτευχθεί η 
ικανοποίηση – ολοκλήρωση αυτών 

παροχέ
ς 

3.180 2,0000 6.360,00€ 

  Σύνολ
ο: 

59.540 
 

58.583,00€ 

 
 

Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν θα 
γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019 

 
Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 
 

«       » 

 
Για τις εργασίες 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 τους "Όρους και Οδηγίες 

του Διαγωνισμού" και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό 
ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 

 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 95 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΔΔΗΕ» 
 

Προσφερόμενη Έκπτωση 
σε ακέραιες μονάδες  

επί τοις εκατό 

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019 (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 εργασίας που θα 
μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" 
της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6913/2019 του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 
  

  
  

            

 


