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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ...................... 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. 

..................................., ενεργούντα/ες στο παρόν δυνάμει και κατ΄ 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν .................. απόφασης του 

…………………………………………, καλούμενου εφεξής Εταιρεία ή ΔΕΔΔΗΕ και 

 

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

......................................, με ΑΦΜ …………………………………. και εκπροσωπείται 

νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον 

....................................................., εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος, 

 

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:  

 

 Συμφωνητικό Σύμβασης 

 Η Διακήρυξη  

 Τιμολόγιο Προσφοράς 

 Ειδικοί Όροι Σύμβασης  

 Τεχνική Περιγραφή του Έργου 

 Τεχνικές Προδιαγραφές  

 Μελέτες και Σχέδια  
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 Τεχνική Έκθεση Αναδόχου 

 Γενικοί Όροι Σύμβασης 

 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς  

 Τεύχος «Ασφαλίσεις» 

 Τεύχος «Υποδείγματα»  

 Στοιχεία Αναδόχου, ήτοι : 

 Οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού του Αναδόχου. 

 Χρονοδιάγραμμα 

 Όσα κρίνονται απαραίτητα από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης 

 

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. 

 

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. 
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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 : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 

20 kV, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ «ΠΑΡΟΣ - 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ», «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», «ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ – 

ΠΟΡΟΣ» ΚΑΙ «ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΘΑΣΟΣ», 

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

περιοριστικά τα ακόλουθα: η παραγωγή-προμήθεια των απαιτούμενων 

υποβρύχιων καλωδίων και των απαιτουμένων υλικών και οι δοκιμές αυτών 

καθώς και η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών (φόρτωση, 

μεταφορά, πόντιση και ταφή των υποβρυχίων καλωδίων) όπως αυτά ορίζονται 

και οριοθετούνται από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.  
 

 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 

 

1. Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του κυρίως Έργου, όπως 

το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται 

σε ………………………………………………………………………ΕΥΡΩ (……………………€) πλέον 

του αναλογούντος ΦΠΑ [..]. 

  

2.  To Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε ως άθροισμα των γινομένων των τιμών 

μονάδας του “Τιμολογίου” επί τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται 

στο Τεύχος “Προμέτρηση – Προϋπολογισμός”, των κατ’ αποκοπή τιμών και 

του κονδυλίου των απροβλέπτων ”.  

 

3. Οι αναφερόμενες ποσότητες στο Τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός έχουν 

αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ’ ουδένα τρόπο 

συνιστούν δέσμευση της Εταιρείας. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι 

οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών,  

τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας Σύμβασης.  

 

4. Το συμβατικό τίμημα υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση 

που προβλέπεται στο Άρθρο 9 του παρόντος Συμφωνητικού. 

 

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

αναφέρονται στα Άρθρα 42 και 49 των Γενικών Όρων. 

 

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

Δικαιώματα Προαίρεσης 

  

Δεν προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης 

 

 

Άρθρο 5 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων οι πληρωμές προς τον 

Ανάδοχο θα γίνονται  ως εξής : 

 

 

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

ύστερα από σχετική έγγραφη αίτησή του, εφάπαξ ή σε δόσεις, ποσό μέχρι 10% 

του Συμβατικού Τιμήματος για έξοδα κίνησης του Έργου και αγορά πρώτων 

υλών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό 

της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του Έργου, με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) 

μηνών όπως ισχύει δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 

έγκρισης χορήγησης Προκαταβολής, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον 

περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων.. 

 

Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέπει να υποβληθεί από τον 

Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

του χορηγήθηκε από την Εταιρεία και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 27 των 

Γενικών Όρων, που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής, μείον το ποσό της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο 

απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται 

τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Ανάδοχο, 

μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται 

με τον παρακάτω τύπο: 

 




K  

 

όπου: Κ= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί για τμηματική 

απόσβεση της προκαταβολής 

Π= Το ποσό της προκαταβολής 

Ε= Το συνολικό ποσό της Πιστοποίησης Εργασιών 

Σ= Το Συμβατικό Τίμημα 

 

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο, 

προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Εταιρεία μπορεί 

να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πιστοποιήσεις σε όση έκταση 

είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής. 
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Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται 

και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο 

μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής των σχετικών λογαριασμών. 

 Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας. 

 

 

2. Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τα πραγματικά τοποθετημένα μήκη 

καλωδίου, τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών και τις 

ποσότητες υλικών που θα παροδοθούν στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2.1 Η πληρωμή των υλικών και εργασιών της κάθε Υ/Β διασύνδεσης θα γίνει μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών πόντισης, ταφής και την επιτυχή εκτέλεση των 

προβλεπόμενων δοκιμών μετά την εγκατάσταση, αφού προηγουμένως έχουν 

υποβληθεί προς έγκριση οι πιστοποιήσεις εργασιών και υλικών.  

 Επισημαίνεται ότι για κάθε διασύνδεση θα συντάσσεται ξεχωριστή πιστοποίηση 

και θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο.  

 

2.2 Το τελικό ποσό πληρωμής που αφορά το καλώδιο θα προκύπτει από το 

άθροισμα του ποσού που αφορά το μήκος καλωδίου που τοποθετήθηκε και 

του ποσού του αξιοποιήσιμου μήκους περισσεύματος καλωδίου που θα 

παραληφθεί από το ΔΕΔΔΗΕ για αποθήκευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 9 του τεύχους «Τεχνική Περιγραφή του Έργου». 

 

2.3.Η πληρωμή που αφορά τους άκαμπτους συνδέσμους επισκευής θα γίνει μετά 

την παράδοσή τους στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

3.  Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων 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 

 

Η συνολική προθεσμία πέρατος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 15 μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

. 

Οι ημέρες επισήμων αργιών – εορταστικών περιόδων ( Χριστουγέννων, Πάσχα 

κ.α.) δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αιτία παράτασης του συμβατικού 

χρόνου, καθόσον έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του συμβατικού χρόνου 

του Έργου. 

 

 

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

2.1. Ο Ανάδοχος, μέσα σε 30 ημέρες, υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

του Έργου. Για την σύνταξη του υπόψη χρονοδιαγράμματος θα λαμβάνονται 

υπόψη οι ακόλουθες απαιτήσεις της  Εταιρείας. 
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2.2. Η υλοποίηση της διασύνδεσης Τροιζηνίας – Πόρου θα προηγηθεί 

έναντι των υπολοίπων διασυνδέσεων 

 

2.3. Πριν από την έναρξη των εργασιών μεταφοράς - πόντισης θα πρέπει να 

έχουν περατωθεί οι εξής εργασίες : 

 

2.3.1 Οι δοκιμές παραλαβής των υποβρυχίων καλωδίων από το ΔΕΔΔΗΕ στο 

εργοστάσιο του Αναδόχου. Η ημερομηνία υπογραφής του τελικού 

πιστοποιητικού καταλληλότητας των καλωδίων για φόρτωση αποτελεί την 

ημερομηνία "πέρατος της παραγωγής των καλωδίων". 

2.3.2 Η φόρτωση των καλωδίων στο πλωτό μέσο μεταφοράς. Η έναρξη και το 

πέρας της εργασίας φόρτωσης θα  πιστοποιείται  από  τον  Εντεταλμένο 

Μηχανικό της Εταιρείας. 

 

2.4 Η έναρξη των εργασιών "μεταφοράς - πόντισης" θα  αρχίζει από την ημέρα 

που θα πάρει το πλωτό μέσο μεταφοράς άδεια απόπλου από το λιμεναρχείο 

του τόπου φόρτωσης του καλωδίου και με τη σύμφωνο γνώμη του 

Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2.5 Πριν από την άφιξη του πλωτού μέσου  μεταφοράς στον τόπο πόντισης 

πρέπει να είναι έτοιμο το επί τόπου  πλωτό μέσο πόντισης (αν είναι 

διαφορετικό  από το πλωτό μέσο μεταφοράς) και να έχουν ολοκληρωθεί όλες 

οι προαπαιτούμενες εργασίες προσαιγιάλωσης κ.λπ. ούτως ώστε να μην 

υπάρξει αναμονή των πλωτών μέσων  επί τόπου και εξ αιτίας τούτου 

καθυστέρηση της έναρξης της πόντισης των καλωδίων. 

 

2.6 Αφού ποντισθούν τα καλώδια, αποπερατωθούν πλήρως οι εργασίες 

προσαιγιάλωσης και πλήρους κάλυψης των ορυγμάτων και γίνουν με 

επιτυχία οι προβλεπόμενες δοκιμές των καλωδίων, υπογράφεται σχετικό 

πρωτόκολλο σε δύο αντίτυπα από τους Εκπροσώπους της εταιρείας και του 

Αναδόχου. Οι δοκιμές θα γίνουν με φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου 

παρουσία του Εντεταλμένου Μηχανικού της Εταιρείας όπως προβλέπεται στις 

Προδιαγραφές του Έργου. Από της υπογραφής του παραπάνω πρωτοκόλλου 

τα καλώδια μπορούν να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και παραδίδονται προς 

χρήση στο ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από καμία ευθύνη του 

απέναντι στην Εταιρεία και σε κάθε τρίτο, που απορρέει από τα διάφορα 

άρθρα της Σύμβασης, με την παράδοση των ποντισθέντων καλωδίων προς 

χρήση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιτυλίξει σε κατάλληλα μεταλλικά 

στροφεία το τυχόν περίσσευμα υποβρυχίου καλωδίου από την πόντιση, το 

οποίο θα κριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ως αξιοποιήσιμο (της τάξης 

των 500 m), και να το μεταφέρει στο χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2.7 Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα 

Εκτέλεσης Έργου, η ύπαρξη του οποίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την έναρξη των εργασιών του Έργου. 
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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. Ποινική Ρήτρα για καθυστερήσεις 

 

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος 

του έργου, που ορίζεται στην παράγραφο 1 του  Άρθρου 6 του παρόντος,  εξ 

υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει 

Ποινική Ρήτρα δύο (2) χιλιοστών του Συμβατικού τιμήματος του Έργου. 

 

3. Ποινική Ρήτρα για μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος  

 

Σε περίπτωση μη τήρησης της σειράς των εργασιών όπως αυτή ορίζεται στην 

παράγραφο 2.2 του Άρθρου 6, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλει Ποινική Ρήτρα πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00). 

 

 

4. 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, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 

 

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 περιορίζονται κατά ποσοστό 50% με 

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και το τελευταίο μέρος 

των εγγυήσεων αποδίδεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5. 

του Άρθρου 27 των Γενικών Όρων. 
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Άρθρο 9 

Αναθεώρηση Τιμών  

 

 

Η συμβατική τιμή του καλωδίου ισχύος διατομής 3x95 mm2  Cu με 

μολύβδινο μανδύα, μόνωσης XLPE, 20 kV υπόκειται σε αναθεώρηση όπως 

παρακάτω : 

 

1.  Ως χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης  ορίζεται ο μήνας που προηγείται του 

μήνα υποβολής των προσφορών (…………………..) 

 

2. Η αναθεώρηση του παραπάνω καλωδίου θα γίνεται πάντα, με βάση τον χρόνο 

αναγγελίας ετοιμότητας προς επιθεώρηση του υλικού. 

 

3. Εάν ο χρόνος αναγγελίας ετοιμότητας του καλωδίου στο έργο είναι 

μεταγενέστερος των αντιστοίχων συμβατικών προθεσμιών, οι αναθεωρήσεις  

του θα υπολογίζονται, με βάση τις συμβατικές προθεσμίες, όπως αυτές 

προβλέπονται στο Άρθρο 6 του παρόντος Συμφωνητικού ή όπως έχουν 

παραταθεί από την Εταιρεία. 

 

4. Η αναθεώρηση  στην  οποία  υπόκειται  η τιμή μονάδας του καλωδίου 

διατομής 3x95 mm2  Cu με μολύβδινο μανδύα, μόνωσης XLPE, 20 kV, θα 

υπολογίζεται με βάση τον τύπο : 

 

 

Όπου: 

 

Τ= Η αναπροσαρμοσμένη τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ).  

Το = Η συμβατική τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ). 

Χ = H τιμή χαλκού, σε Ευρώ ανά μετρικό τόνο, που αναγράφεται στο METAL 

BULLETIN MONTHLY AVERAGES – COPPER, SETTLEMENT, που θα ισχύει 

τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται του μήνα αναγγελίας 

ετοιμότητας του καλωδίου ή της συμβατικής προθεσμίας (όποια είναι 

προγενέστερη).  

Χo = H ως άνω τιμή που θα ισχύει τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται 

του μήνα ημερολογιακού μήνα αποσφράγισης των προσφορών.  

Μ = H τιμή μολύβδου, σε Ευρώ ανά μετρικό τόνο, που αναγράφεται στο 

METAL BULLETIN MONTHLY AVERAGES – LEAD, SETTLEMENT, που θα 

ισχύει τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται του μήνα αναγγελίας 

ετοιμότητας του καλωδίου ή της συμβατικής προθεσμίας (όποια είναι 

προγενέστερη).  

Mo = H ως άνω τιμή που θα ισχύει τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται 

του μήνα ημερολογιακού μήνα αποσφράγισης των προσφορών.  
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Σ = H τιμή συρματόσχοινου, σε Ευρώ ανά μετρικό τόνο, που αναγράφεται στο 

METAL BULLETIN MONTHLY AVERAGES, S. EUROPE EXPORT – WIRE 

ROD (MESH), που θα ισχύει τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται του 

μήνα αναγγελίας ετοιμότητας του καλωδίου ή της συμβατικής 

προθεσμίας (όποια είναι προγενέστερη).  

Σo = H ως άνω τιμή που θα ισχύει τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται 

του μήνα ημερολογιακού μήνα αποσφράγισης των προσφορών.  

 

5. Η αναπροσαρμογή των τιμών, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικοί δείκτες, θα 

υπολογίζεται με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάθε καλωδιακής 

διασύνδεσης . 

Αν οποιοσδήποτε δείκτης αναπροσαρμογής έπαψε για οποιοδήποτε λόγο να 

ισχύει ή να εκδίδεται, για την αναπροσαρμογή εφαρμόζεται δείκτης 

συμφωνούμενος από τα μέρη.  

6.. Σε περίπτωση που, κατά το χρόνο υποβολής των πιστοποιήσεων 

αναθεώρησης, δεν έχουν δημοσιευτεί όλοι οι αναγκαίοι δείκτες για  τον 

υπολογισμό του οριστικού συντελεστή αναθεώρησης, τότε οι αντίστοιχες 

εργασίες θα αναθεωρούνται προσωρινά με τον τελευταίο γνωστό οριστικό 

συντελεστή αναθεώρησης που έχει εκδοθεί. 

 

 Στη συνέχεια όταν εκδοθούν όλοι οι αναγκαίοι δείκτες θα υπολογισθεί ο 

οριστικός συντελεστής αναθεώρησης. 

 

 

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

οικονομικό φορέα προς αυτόν, των εξής: 

 

1.1 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

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

 

Κατόπιν τούτου η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία είναι από κοινού 

υπεύθυνη με τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Συμβάσεως και συνήψε 

Κοινοπραξία με τον Ανάδοχο, το Συμφωνητικό της οποίας επισυνάπτεται στο 

παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.   

 

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

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

που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση 

με το Έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των 

Άρθρων 53 και 55 των Γενικών Όρων. 

 

 

 

Άρθρο 13 

Υπεργολάβοι 1 

 

………………………………………………. 

 

 

Άρθρο 142  

 

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 

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

που θα έχουν τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας κατά τον διαγωνισμό.  
2
 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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ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 

 

 

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

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

συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το 

προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας. 

 

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

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

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

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

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

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

εκατό (……%).   

 

 

Άρθρο 15 

Ισχύς της Σύμβασης 

   

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

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. 

 

 
3Συνημμένο 

Παράρτημα: Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 12 του παρόντος)                    

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

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

παρασχεθείσες εγγυήσεις του τρίτου 


