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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΔΕΕΔ- 34 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ :......................... 
 

ΕΡΓΟ:     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ : 
ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

 
 

 
 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 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. 
1 ..................................., ενεργούντα/ες στο παρόν δυνάμει και κατ΄ 
εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν.........απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΔΕΔΔΗΕ , καλούμενου εφεξής Εταιρεία ή ΔΕΔΔΗΕ και 
 

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων 2 ..................................... που έχει 

έδρα ........................., με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε 
αυτήν την περίπτωση από τον ................................, εφεξής αποκαλούμενος 
Ανάδοχος, 
 

γ) 3  του εκ τρίτου συμβαλλόμενου ..................................... που έχει 

έδρα  ........................., με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, 
σε αυτήν την περίπτωση από τον  ................................,   

 

                                            
1
 Ονοματεπώνυμο και θέση στον ΔΕΔΔΗΕ του υπογράφοντος την σύμβαση. 

2
 Επωνυμία Επιχείρησης που αναλαμβάνει το έργο ή σε περίπτωση που το έργο 

αναλαμβάνει Ένωση Επιχειρήσεων (Σύμπραξη/Κοινοπραξία) θα αναγράφεται ή 

«Κοινοπραξία των Επιχειρήσεων» σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή 

συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας, που υποβάλλεται ενόψει της 

υπογραφής της σύμβασης. 
3
  Η περ. γ’ τίθεται όταν στην παρ. 5 του άρθρου 12 της Διακήρυξης έχει προβλεφθεί ότι 

σε περίπτωση κατακύρωσης ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτεί τη συνυπογραφή της Σύμβασης και 

από τον τρίτο οικονομικό φορέα στις οικονομικές/ χρηματοοικονομικές ικανότητες του 

οποίου στηρίζεται ο ανάδοχος.  
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συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 
επιφύλαξη τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

 
Τεύχη της Σύμβασης 

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

τα συμβαλλόμενα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:  
 

 Τεύχος Α΄- Συμφωνητικό Σύμβασης 

 Η Διακήρυξη με συνημμένες τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και 
διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την Υπηρεσία 

 Τεύχος Β΄- Τιμολόγιο Προσφοράς 
 Τεύχος Γ΄-  Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
 Τεύχος Δ΄- Τεχνική Περιγραφή του Έργου 

 Τεύχος Ε΄- Τεχνικές Προδιαγραφές  
 Τεύχος ΣΤ΄-Σχέδια  

 Τεύχος Ζ΄- Τεχνική Έκθεση Αναδοχου 
 Τεύχος Η΄- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς  
 Τεύχος Θ΄-  Γενικοί Όροι Σύμβασης 

 Τεύχος Ι΄-   Τεύχος «Ασφαλίσεις» 
 Τεύχος ΙΑ΄- Τεύχος «Υποδείγματα» 

 Τεύχος ΙΒ΄- Στοιχεία Αναδόχου, ήτοι : 
 Πίνακα μηχανικού εξοπλισμού Αναδόχου. 
 Οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού του Αναδόχου. 

 Όσα κρίνονται απαραίτητα από το 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 
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διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται 
ειδικά στη Σύμβαση. 

 

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις 
και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα 

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

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που 
έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του 

Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις 
διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
 

 
 

Άρθρο 2 

 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

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

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

εκτέλεση του Έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ : ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ 

ΧΑΝΙΩΝ»
 ,όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο 

να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία, που προορίζεται και σε 

πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 
 
2. Το έργο αποτελείται από δύο (2) καλωδιακές γραμμές 150 kV, XLPE για τη 

διασύνδεση του Κέντρου Διανομής ΧΑΝΙΩΝ II με τον Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ  
μήκους εκάστη εξ΄αυτών 4.289 m με κοινή όδευση. Το συνολικό μήκος 

δηλαδή των καλωδιακών γραμμών του Έργου είναι 8.578 m. 
 Στην έννοια του υπ’ όψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα ακόλουθα: η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και οι 

δοκιμές αυτών, η πραγματοποίηση των απαιτούμενων Ενεργειακών και 
Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών εγκατάστασης, σύνδεσης και 

τερματισμού των υπογείων καλωδίων 150 kV XLPE, του καλωδίου πιλότου 
και της εγκατάστασης υποδομής (σωληνώσεων και φρεατίων) για την 
μελλοντική τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων οπτικών ινών, όπως και της 

τοποθετήσεως του καλωδίου οπτικών ινών στη διπλή Διασυνδετική Γραμμή 
«ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ», όπως αυτά ορίζονται και 

οριοθετούνται από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.  
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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 και αναλύεται ως εξής: 
α) ………………………...€ για το κυρίως έργο 

β) ……….………………..€ ως απρόβλεπτες δαπάνες 
 

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. 
 

 
Άρθρο 4 

 
Δικαιώματα Προαίρεσης 

  
 Δεν προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης.  
 
 

Άρθρο 5 

 
Τρόπος Πληρωμής 

 

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 23 
«Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών 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 για έξοδα κίνησης του Έργου και αγορά 

πρώτων υλών.. 
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Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη 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 και θα αφορά χρονικό διάστημα 
ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του Έργου. 

 
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=Π ×
𝛦

𝛴
 

 
όπου:  Κ =Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί 

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. 

 
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 των εργασιών και των υλικών που εκτελεί ο Ανάδοχος, θα 

γίνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε ανοίγματος με 
πιστοποιήσεις. 

 

3. Οι πληρωμές των ανταλλακτικών υλικών θα γίνονται με την παραλαβή 

αυτών και την καταμέτρηση τους. 
 

4.  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 
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Άρθρο 6 
 

 Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 
 
1. Προθεσμίες πέρατος Έργου 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που 

καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία 
θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

 
1.1. Ενδεικτικές Τμηματικές προθεσμίες 
 
α.  Μετά την παρέλευση 90 ημερολογιακών ημερών από τη θέση σε ισχύ της 

Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει κατασκευάσει πλήρως 2 ανοίγματα 
(766 m) της διπλής καλωδιακής γραμμής (κοινής όδευσης) « Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ – 

ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ». 
 
β.  Μετά την παρέλευση 220 ημερολογιακών ημερών από τη θέση σε ισχύ της 

Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει κατασκευάσει πλήρως 6 ανοίγματα 
(2.769m) της διπλής καλωδιακής γραμμής (κοινής όδευσης) « Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ - 

ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ». 
 

 

1.2 Συνολική προθεσμία 
 

Η συνολική προθεσμία πέρατος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες 

εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.  
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. 

 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα,  εάν 

θεωρηθεί επιβεβλημένο και για διευκόλυνση της απρόσκοπτης εξέλιξης των 
εργασιών, αλλαγής του προγραμματισμού εκτέλεσης του Έργου, δίχως την 
απαίτηση πρόσθετης αποζημίωσης και δίχως δικαίωμα παράτασης της 

συνολικής προθεσμίας  εκτέλεσης του Έργου, από πλευράς Αναδόχου. 
 

1.3  Παρατήρηση 
 

Στην εναλλακτική περίπτωση που οι εργασίες του υποανοίγματος J1A έως το ΚΔ 
Χανίων II εκτελεστούν μετά από εντολή της εταιρείας σε χρόνο μεταγενέστερο 
του συμβατικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 των Ειδικών Όρων, η 

προθεσμία εκτέλεσης αυτών των εργασιών θα είναι 30 ημέρες από την  επίδοση 
της σχετικής εντολής.  
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2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 
 
2.1 Ο Ανάδοχος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του παρόντος, 

υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου σε διάγραμμα GANTΤ, 
όπου θα εμφανίζονται οι βασικές φάσεις κατασκευής του Έργου (παραγωγή 

και ποιοτική παραλαβή του καλωδίου 150 kV και των εξαρτημάτων αυτού, 
παραγωγή και ποιοτική παραλαβή του καλωδίου πιιλότ και των εξαρτημάτων 

αυτού, παραγωγή και ποιοτική παραλαβή του καλωδίου 48 οπτικών ινών, 
εκσκαπτικές εργασίες, εργασίες τοποθέτησης καλωδίου 150 kV, πιλότου και 
υποδομής οπτικών ινών, καλωδίου 48 οπτικών ινών, κατασκευής συνδέσμων 

καλωδίων 150 kV, κατασκευής συνδέσμων πιλότου, κατασκευής 
ακροκιβωτίων 150 kV, δοκιμές κ.λ.π) με το αντίστοιχο προσωπικό και 

ειδικότητα προσωπικού (σύνθεση).  
 
2 2. Για τη σύνταξη του ως άνω χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι από το σύνολο των θέσεων συνδέσμων και ακροκιβωτίων το 50 % θα 
κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 10 των Ειδικών 

Όρων της Σύμβασης. 
 
2.3 Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω 

στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, η ύπαρξη του οποίου 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των κατασκευαστικών 

εργασιών του Έργου. 
 
 

Άρθρο 7 
 

Ποινικές Ρήτρες 
 
1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 53 των Γενικών Όρων  

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις 
επόμενες παραγράφους. 

 
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 
 

2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης κάθε τμηματικής προθεσμίας 
πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 6 παράγραφοι 1.1.α και 1.1.β καθώς επίσης 

και στην παράγραφο 1.3 του παρόντος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ύψους ενάμιση 
(1,5) χιλιοστών του Συμβατικού τιμήματος του Έργου προσαυξημένου με το  

τίμημα των  τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της 
Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.. 

 
2.2 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, 

που ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, παράγραφος 1.2  εξ υπαιτιότητας 
του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 
ύψους ενάμιση (1,5) χιλιοστού του Συμβατικού τιμήματος του Έργου 

προσαυξημένου με το  τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις. 

 
 

3. Λοιπές ποινικές ρήτρες 
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Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο και για τους εξής λόγους: 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβαίνει κάποιον όρο που έχει 

σχέση με τις άδειες εκσκαφής, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. για ποινική ρήτρα, εκατό (100) ΕΥΡΩ για κάθε διαπιστούμενη παράβαση 

και επιπλέον να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για τις τυχόν εις βάρος της 
οικονομικές επιπτώσεις από την υπόψη παράβαση (επιβολή προστίμου από 

ΥΠΕN, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής προς Δήμο κ.λπ.). 
Σημειώνεται ότι, για κάθε συγκεκριμένη άδεια η προαναφερόμενη ποινική 
ρήτρα επιβάλλεται στο ακέραιο με την απλή διαπίστωση της παράβασης. 

 
4. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις, 

αθροιζόμενες με τις επίσης σε βάρος του ποινικές ρήτρες που του 
επιβάλλονται για άλλους λόγους, δεν μπορεί να υπερβεί το 15% 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. 
 
 

Άρθρο 9 

 
Αναθεώρηση Τιμών 

 
Η συμβατική τιμή του καλωδίου ισχύος διατομής 1x800 mm2 Al με 

μολύβδινο μανδύα, μόνωσης XLPE, 150 kV υπόκειται σε αναθεώρηση όπως 

παρακάτω :  
 

1. Ως χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο μήνας υποβολής των 
προσφορών (…………………..) 


2. Ως χρόνος παράδοσης του μονοπολικού καλωδίου 1x800 mm2 Al με 

μολύβδινο μανδύα, μόνωσης XLPE, 150 kV,  για την αναθεώρηση της τιμής 
του θεωρείται ο χρόνος ενσωμάτωσής του στο έργο.. 
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3. Η αναθεώρηση, στην οποία υπόκεινται η τιμή μονάδας του καλωδίου 1x800 
mm2 Al με μολύβδινο μανδύα, μόνωσης XLPE, 150 kV, θα υπολογίζεται με 
βάση τον τύπο : 

 

 𝛵𝛮=Τ0 × [0,15 + 0,40 ⋅
𝛨

𝛨0
+ ∑ 𝑏𝑖 ⋅

𝛿𝜄

𝛿𝑖0
+ (0,45 − ∑ 𝑏𝑖

4
i=1 ) ⋅

𝛦

𝛦0

4
i=1 ] 

 

Όπου: 
 

ΤΝ = Η αναπροσαρμοσμένη τιμή μονάδας, που αναφέρεται στο συμβατικό 
μήνα ενσωμάτωσης του υλικού στο έργο (€/ μονάδα μέτρησης). 

 

Το = Η τιμή εκκίνησης (€/ μονάδα μέτρησης). 
 

Ηο = Το μέσο ημερομίσθιο (γενικό με αναγωγή) που ισχύει για τους 
κατασκευαστές μεταλλικών προϊόντων κατά το μήνα εκκίνησης της 
αναθεώρησης με βάση τους δείκτες ημερομισθίων κοινών επιχειρήσεων 

(Πίνακας Ι.4-κωδικός 28) που εκδίδει ο Ε.Φ.Κ.Α. 
 

Η = Το ίδιο, όπως παραπάνω ημερομίσθιο, που θα ισχύει το δεύτερο 
ημερολογιακό μήνα πριν από το μήνα αναφοράς της τιμής ΤΝ. 

 

 

  
 = Το άθροισμα για τα υλικά που αναφέρονται παρακάτω και που 

περιέχονται σε κάθε μέτρο καλωδίου. 
 

 

δiο = Οι τιμές των υλικών – χαλκός, αλουμίνιο, μολύβι και πολυαιθυλένιο 
(XLPE) – για κάθε χιλιόγραμμο, για το μήνα εκκίνησης της αναθεώρησης. 

Οι τιμές αυτές  αναγράφονται στο Metal Bulletin monthly averages  και 
στις εκδόσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Συγκεκριμένα : 
 

δ10 = Χαλκός ηλεκτρολυτικός 
         Πηγή  : Metal Bulletin monthly averages,- Copper, settlement 
 

δ20 = Αλουμίνιο 
         Πηγή  : Metal Bulletin monthly averages- Aluminium, settlement  
 
δ30 = Μόλυβδος 
         Πηγή  : Metal Bulletin monthly averages- Lead, settlement  
 
δ40 =  Πολυαιθυλένιο (XLPE) 
 Πηγή : Αναθεωρημένος Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία - 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες  

Κλάδος Βιομηχανίας ελαστικών και πλαστικών υλών ΕΛ.ΣΤΑΤ, 
κωδικός :22. 

 

δι  = Οι ίδιοι ως άνω δείκτες εξέλιξης τιμών των υλικών – χαλκός, αλουμίνιο, 
μολύβι και πολυαιθυλένιο (XLPE) – για κάθε χιλιόγραμμο, που 

αναγράφονται ως ανωτέρω για το δεύτερο ημερολογιακό μήνα πριν από 
το μήνα αναφοράς της τιμής ΤΝ. 



10 

 

 
Εο = Ο Μηνιαίος Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Εγχώριας Αγοράς 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ - Γενικός Δείκτης εγχώριας αγοράς ( κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ: 20), 

για το μήνα εκκίνησης της αναθεώρησης. 
 

Ε =  Ο μηνιαίος δείκτης, όπως αναφέρεται παραπάνω που θα ισχύει  για το 
δεύτερο ημερολογιακό μήνα πριν από το μήνα αναφοράς της τιμής ΤΝ. 

 
bi = Οι συντελεστές συμμετοχής των υλικών - χαλκός, αλουμίνιο, μολύβι και 

πολυαιθυλένιο (XLPE), σαν λόγος του κόστους των προς την τιμή 

εκκίνησης Το. 
 

Συγκεκριμένα : 
 

b1 ( Χαλκός)                    =    
 

b2  (Αλουμίνιο)                =    

b3  (Μόλυβδος)               =    
 

b4  ( Πολυαιθυλένιο)         =   
 

Όπου : 
 

ΠΧ, ΠΑ, ΠΜ, Πρ= Οι περιεκτικότητες των παραπάνω υλικών για κάθε μέτρο 
καλωδίου σε χλγρ. 

 
4. 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.  
 

5. Σε περίπτωση που, κατά τον 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. 
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Άρθρο 10 

 
Ρήτρα Ακεραιότητας 

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης 
της Σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 

εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη 
λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, παράβαση του όρου αυτού εκ μέρους του 

Αναδόχου, αυτός δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος.  
 

 

 

 

Άρθρο 11 

 
Επίλυση διαφορών.  

 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα Σύμβαση 
συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
 

 

 

 

Άρθρο 12  
 

Εγγυήσεις  αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 
1. 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. 
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Άρθρο 13 
 

Υπεργολάβοι  

 
 

 
 

 Άρθρο 14  

 
Ευθύνη Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων  

 

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται 
έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε 

ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 

 

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

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική 
συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το 
προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας. 

  
 

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, το Κοινοπρακτικό με αριθμό 
επικύρωσης ………………… (Δ.Ο.Υ. ……………….) σύμφωνα με το οποίο, η 
Εργοληπτική Επιχείρηση ………………………………………….…… . συμμετέχει στην 

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

συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό …………………. ……………………….τοις 
εκατό (……%).   

 

 
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. 

                    
 
  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  

  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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4Συνημμένα 
 
Παράρτημα:  

 
Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 12 του παρόντος) 

 
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 
  

                                            
4
   Τίθεται αν έχει συμπεριληφθεί το Άρθρο 12 και περιλαμβάνει τα έγγραφα με τις 

παρασχεθείσες εγγυήσεις του τρίτου 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στην Αθήνα σήμερα την ………….. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ’ ενός της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας από τον κ. ……..……………………….της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αφ’ ετέρου της 

…………..…………………. (με ΑΦΜ  ……………..… και αρμόδια ΔΟΥ την …………………), που 

εδρεύει στο…………………, στην ………………………………… και η οποία στο εξής θα 

καλείται «Ανάδοχος» και εκπροσωπείται εδώ νόμιμα από 

τον………………………………………………., συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1.  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία» ή «ΔΕΔΔΗΕ», 

έχει συνυπογράψει με το δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα 

αποκαλείται «Ανάδοχος» την Κύρια Σύμβαση, με αντικείμενο την εκτέλεση του 

Έργου, το οποίο συνίσταται στο εξής:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE 

ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ : ΚΔ 

ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ» 

2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα, την υποχρέωση να τηρεί 

απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του 

παρέχονται ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την 

Εταιρεία. 

3. Ορισμοί : Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

Ο όρος «Συνεργασία» περιλαμβάνει την κύρια σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και 

της Εταιρείας, λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση 

Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση 

μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας σε σχέση με το αντικείμενο της κύριας 

σύμβασης.   

Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ της 

Εταιρείας και του Αναδόχου, καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική 

πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, 

τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας 

ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Ανάδοχο με 

οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης ως 

Εμπιστευτική Πληροφορία, νοείται οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον 

Ανάδοχο κατά την εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας 

Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων 

πελατών ή και συνεργατών της Εταιρείας. 

4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει σωρευτικά τις εξής  υποχρεώσεις: 
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 να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 

παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και για τις δραστηριότητές του 

σε σχέση με την Εταιρεία 

 να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που 

απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο 

για να φέρει σε πέρας την παροχή υπηρεσιών που έχει αναλάβει και μόνο 

ύστερα από σχετική έγγραφη συναίνεση και εντολή της Εταιρείας 

 να μην αναπαράγει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε 

ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας την παροχή υπηρεσιών 

που έχει αναλάβει από την Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των 

πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει, τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την 

ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται πλήρες αρχείο όλων των αντιγράφων 

 να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες 

 να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το 

σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή 

του 

 να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να 

προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ευθέως ή μέσω τρίτων προσώπων  

 Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 

πρόσβαση, ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία 

καταναλωτών, υπαλλήλων ή προμηθευτών/συνεργατών του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία 

ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα 

νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 

οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το 

ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη 

μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο 

ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η 

φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε 

αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε 

τρίτους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να 

έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό  

του Αναδόχου , το οποίο : 

α. Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 

προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

β. Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή 

του εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 



16 

 

γ. Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα 

των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει τις διατάξεις 

του  679/2016 Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων & Ν 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν  

 O Ανάδοχος -συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή 

υπεργολάβους του- θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση 

οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του  679/2016 

Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων & Ν 2472/1997 όπως ισχύει, ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων 

αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτόν και που θα αφορούν την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων. 

 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει 

οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και 

θα συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το 

βοηθήσει να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει 

παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους.  

 Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεπάγεται, 

την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα 

και τη διεκδίκηση περαιτέρω αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για 

άμεση και μονομερή λύση της παρούσας Σύμβασης, με καταγγελία εκ μέρους 

του ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ  επιφυλάσσεται να ασκήσει 

όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και το 

νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ, για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, 

αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή 

σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις 

που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος. 

 Ειδικότερα, ως προς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες όπου θα περιέχονται και 

Προσωπικά Δεδομένα των πελατών/ καταναλωτών, ή προσωπικού, συνεργατών 

κλπ του ΔΕΔΔΗΕ και στις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος θα έχει πρόσβαση, ο 

αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διαχειρίζεται αυτές, όπως προβλέπεται 

σχετικά από την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν 2472/ 1997 & 2016/679 Γενικός Κανονισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) και να 

συμμορφώνεται στις εκάστοτε οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος λαμβάνει τα 

κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια για την προστασία 

τους. 

 Στο πλαίσιο αυτό, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προφυλάσσει τα 

Προσωπικά Δεδομένα των οποίων λαμβάνει γνώση ή επεξεργάζεται, από κάθε 

τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή 

πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε 
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αυστηρά η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, διαβίβαση, κοινοποίηση ή 

γνωστοποίησή τους από τον αντισυμβαλλόμενο σε τρίτους.  

 Σε κάθε περίπτωση, µόλις ο ανάδοχος διαπιστώσει οποιαδήποτε τυχόν 

παράνοµη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, θα ενηµερώνει 

αµέσως το ΔΕΔΔΗΕ, και θα συνεργάζεται µε κάθε εύλογο τρόπο, προκειµένου 

να βοηθήσει ώστε να επανακτηθούν τα εμπιστευτικά στοιχεία και να 

παρεμποδίσει παράνοµη χρήση ή αποκάλυψή τους. 

5.   Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αναδόχου με την 

Εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία, 

ακόμα και πριν τη λύση ή την καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ 

μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας 

εκ μέρους του Αναδόχου, αυτός είναι υποχρεωμένος: 

α. να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

β. να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα 

οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, 

κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και 

γ. να ανακοινώσει εγγράφως τον πλήρη κατάλογο των ονομάτων και 

διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Ανάδοχος έχει ανακοινώσει 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά 

παράβαση αυτών. 

5.1  Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας 

του Αναδόχου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 συνεχίζουν να 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας 

. 

6. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση 

οποιασδήποτε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

7. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Ανάδοχος 

φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την 

προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου, ιδία δε με το άρθρο 

371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 

146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της 

χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη 

εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.  

8. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε 

δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά 

δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 



18 

 

9. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που 

προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια 

της Αθήνας. 

10. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας σύμβασης 

θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και 

ρητά αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του 

όρκου. 

11. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.1. ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από 

την υπογραφή της και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας 

μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου.  

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλαχτα τα 

παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, 

η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα 

συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφό της. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                         ΓΙΑ ΤH ΔΕΔΔΗΕ A.E. 


