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 ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ Α.Δ.  

 
ΓΔΘΞ/Ππγθξφηεκα Αιηάθκνλα 

ΖΠ Ξνιπθχηνπ-Ηιαξίσλα 
 
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ:Κεηαθνξά Ξξνζσπηθνχ βάξδηαο ηνπ ΖΠ Ξνιπθχηνπ κε ΡΑΜΗ απφ 

Θνδάλε-Πηαζκφ-Θνδάλε 
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

 
1. Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. (εθεμήο ΓΔΖ Α.Δ. ή ΓΔΖ ή 

Δπηρείξεζε), Σαιθνθνλδχιε 30, Ρ.Θ. 104 32, Αζήλα, πξνζθαιεί φινπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζε θιεηζηφ θάθειν, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηνπ επηζπλαπηφκελνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο, γηα ηελ αλάδεημε 
Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Z220 1200066244 «Κεηαθνξά 
Ξξνζσπηθνχ βάξδηαο κε ΡΑΜΗ απφ Θνδάλε-Πηαζκφ-Θνδάλε» 

 
2. Θξηηήξην ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην 
ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο Ξξφζθιεζεο. Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ εηδψλ ή ησλ 

πνζνηήησλ θάζε είδνπο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 
 
3. Ν ζπλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Δπηρείξεζεο, αλέξρεηαη 

ζε € 29.040 Ν Ξξνυπνινγηζκφο απηφο απνηειεί ην αλώηαην φξην 
πξνζθνξάο. 

 
4. Ζ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ θαη ε απνζθξάγηζή ηνπο ζα γίλεη ζην θηίξην ηνπ  

ΖΠ Ξνιπθχηνπ  45° ρηι/ηξν Νδνχ Θνδάλεο - Ξνιπθχηνπ ζηηο 15/04/2020, 

εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:00 π.κ (ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ) απφ 
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηήζεη ε Δπηρείξεζε, ελψπηνλ εθπξνζψπσλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 
 
5. Πην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο/ελψζεηο απηψλ), 
νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε νπνηαδήπνηε ρψξα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή 
ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ γηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

 
6. Νη πξνζθέξνληεο δεζκεχνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  Ρν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δχλαηαη λα παξαηαζεί , εθφζνλ 
δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία κε ζπλαίλεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ.Ζ άξζε ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, παξέρεη ζηελ Δπηρείξεζε ην 
δηθαίσκα απνθιεηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ κειινληηθέο δηαδηθαζίεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 



 

 
7. Πην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 
ΦΑΚΔΛΟ Α. 
 

7.1 ε δήισζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα 

7.2 Ξαξάξηεκα Α & Ξίλαθαο Γ 
7.3  Ζ Γήισζε Ππλππεπζπλφηεηαο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ 

ζχκπξαμε/έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

7.4 Γειηίν ΘΡΔΝ, Άδεηεο θπθινθνξίαο, Αζθαιηζηήξην Ππκβφιαην ησλ 
πξνζθεξφκελσλ νρεκάησλ 

 
     ΦΑΚΔΛΟ Β  

      
     7.5  Ρηκνιφγην Ξξνζθνξάο 
     7.6  Ξξνκέηξεζε-Ξξνυπ/ζκφο Ξξνζθνξάο 

 
8. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Δπηρείξεζεο αξρηθά θαζνξίδεη 

ηε ζεηξά κεηνδνζίαο κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο.  
Πηε ζπλέρεηα αμηνινγεί ηππηθά θαη ηερληθά ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
κεηνδφηε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη απνδεθηή πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηνπ επφκελνπ ζε ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθέξνληνο θ.ν.θ. 
 

9. Ρπρφλ δηακαξηπξία νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, 
ηίζεηαη ππφςε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηε ζχλαςε ηεο 
Πχκβαζεο θαηά ηε θάζε ηεο αλάζεζήο ηεο. 

 
10. Ρα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ ηεχρνπο 2 

ηεο Γηαθήξπμεο, δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο (site) 

ηεο Δπηρείξεζεο: https://eprocurement.dei.gr Ε220 1200065571, φπνπ θαη ζα 

παξακείλνπλ αλεξηεκέλα κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ 

        ΓΗΑ ΡΖ ΓΔΖ  
Ππλεκκέλα: 

- Έληππα νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο  
- Πρέδην Πχκβαζεο 
-  Δηδηθνί Όξνη 

-  Γελ. Όξνη  
-  Ξαξάξηεκα Α 

-  Ξίλαθαο Γ  
-  Αζθαιίζεηο  
-  πνδείγκαηα  

 
 

 

https://eprocurement.dei.gr/
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ …………… κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

 

α) ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ επσλπκία Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ., θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ΓΔΖ ΑΔ (εθεμήο ΓΔΖ ή Δπηρείξεζε), πνπ 

εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Υαιθνθνλδχιε 30, Σ.Κ. 104 32, φπσο ελ πξνθεηκέλσ 

λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ 

………………………………………………………..…………,  θαη 

 

β) ηνπ δεχηεξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

…………………………………………………………… (εθεμήο Αλάδνρνο ή 

Δξγνιάβνο), πνπ εδξεχεη ……………………………………………………………… 

θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απφ 

…………………………………………………………….……, 

 

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά, ρσξίο θακία 

επηθχιαμε ηα αθφινπζα: 

 

 

Άξζξν 1 

Σεύρε ηεο ύκβαζεο 

 

1.1 Ζ χκβαζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηεχρε ηα νπνία ππνγεγξακκέλα απφ 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν:  

     α.  Ππκθσλεηηθφ  

     β.  Ρηκνιφγην πξνζθνξάο  

     γ.  Ξξνκέηξεζε-Ξξνυπνινγηζκφο  

     δ.  Δηδηθνί Όξνη 

     ε.  Γελ. Όξνη 

    ζη. Ξαξάξηεκα «Α» 

     δ. Ξίλαθαο Γ 

 



 

1.2 H ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ηεχρε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

θαζνξίδεη ηε ζεηξά ηζρχνο ησλ φξσλ θαζελφο απηά, ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην θείκελν ή ζηελ εξκελεία ησλ φξσλ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ηεπρψλ. 

 

1.3 Οη πεξηγξαθέο, ηα ζηνηρεία, ηα ζρέδηα, ηα ζθαξηθήκαηα θ.ιπ., πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ ππνβαιιφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνηρεία 

απνηεινχλ πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ δεζκεχνπλ ηελ Δπηρείξεζε αιιά 

ζα έρνπλ ηζρχ κφλν ζην βαζκφ θαη ζηελ έθηαζε πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

Δπηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

 

1.4 Ρεηά ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ φηη ε χκβαζε απηή 

απνηειεί ηε κνλαδηθή ζπκθσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο γηα ην ππφςε 

αληηθείκελν θαη φηη φια ηα έγγξαθα πνπ ηπρφλ αληαιιάρζεθαλ κεηαμχ ηνπο, πξηλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, θαζψο θαη νη ηπρφλ ζπδεηήζεηο θαη ζπκθσλίεο, 

νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πεξηγξαθήο, πνπ έγηλαλ πξνθνξηθά ή ζησπεξά θαη 

δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε χκβαζε απηή ζεσξνχληαη φηη δελ έρνπλ ηζρχ, φηη 

ζηεξνχληαη νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ απνηειέζκαηνο, φηη δελ ζα δεζκεχνπλ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο θαη φηη δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο 

χκβαζεο απηήο. 

Οπνηαδήπνηε πξάμε ή ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ, απαξαίηεηε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία πξνο ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο, αθφκε θαη αλ ε πξάμε ή ελέξγεηα 

απηή δελ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηε χκβαζε. 

 

1.5 Δπίζεο ζπκθσλείηαη ξεηά φηη φινη νη φξνη ηεο χκβαζεο είλαη εμ ίζνπ νπζηψδεηο 

θαη φηη θάζε κειινληηθή ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ηεχρνπο ηεο χκβαζεο ζα 

γίλεηαη κφλν εγγξάθσο (πκπιεξψκαηα, Δληνιέο Σξνπνπνηήζεσο θ.ιπ.). 

 

 

Άξζξν 2 

Αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο 

 

2.1 Με ηε χκβαζε απηή ε Δπηρείξεζε αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ έγθαηξε, έληερλε, άξηηα, νηθνλνκηθή θαη αζθαιή 

εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ κε αληηθείκελν, Μεηαθορά προζωπηθού 

βάρδηας κε ΣΑΞΙ από Κοδάλε-ηαζκό-Κοδάλε φπσο απηφ αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην παξφλ θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαζψο θαη ζηε 

πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, έηζη ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε θαη ην 



 

ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο. 

 

2.2 O Μεηαθνξέαο αλαιακβάλεη ηε ξεηή ππνρξέσζε λα εθηειέζεη κε ηδησηηθά ή 

κηζζσκέλα απ' απηφλ νρήκαηα άξηζηεο κεραληθήο θαη γεληθήο  θαηάζηαζεο,  ηε  

κεηαθνξά  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ηεο  Δπηρείξεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην 

ζπλεκκέλν «Παξάξηεκα Α» ηεο χκβαζεο θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

  

2.3  Γηα ηε κεηαθνξά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια νρήκαηα πνπ ζα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

2.4 Ζ Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηηο θαζνξηζκέλεο ψξεο         

      εθθηλήζεσο φισλ ησλ δξνκνινγίσλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ, θαζψο θαη  

      ηνλ αξηζκφ ησλ ζηάζεσλ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, χζηεξα        

      απφ έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Μεηαθνξέα. 

 

2.5 Ζ Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα εμαηξέζεη, κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ        

αλαδφρνπ, νρήκαηα ησλ δξνκνινγίσλ φπνπ ν νδεγφο ηνπο ή ν ηδηνθηήηεο έρεη 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, πνπ δελ ζπλάδεη κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζθνπνχ πνπ έρεη επηιεγεί (π.ρ. ρξήζε αιθνφι, θάπληζκα, εππξέπεηα, 

θαζαξηφηεηα νρήκαηνο θ.α.), άιια θαη εάλ ε θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νρήκαηνο 

δελ επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά επηβαηψλ (π.ρ. θζνξέο εμνπιηζκνχ θαη θαζηζκάησλ, 

παιαηφηεηα , έιιεηςε θιηκαηηζκνχ θ.α.) 

 

 

Άξζξν 3 

πκβαηηθό Σίκεκα 

 

3.1 Σν πκβαηηθφ Σίκεκα (πκβαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο) ηνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο 

απηφ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 2 ηνπ παξφληνο πκθσλεηηθνχ, αλέξρεηαη ζε 

………………….…… (αξηζκεηηθά  θαη νινγξάθσο ζε Δπξψ).  

 

 



 

3.2 Σν πκβαηηθφ Σίκεκα ππνινγίζηεθε σο άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ ηηκψλ 

κνλάδαο ηνπ “Σηκνινγίνπ” επί ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

Σεχρνο “Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο”. 

 

3.3 Οη αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο ζην ηεχρνο Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο έρνπλ 

αλαγξαθεί θαηά πξνζέγγηζε θαη είλαη ελδεηθηηθέο θαη θαη’ νπδέλα ηξφπν 

ζπληζηνχλ δέζκεπζε ηεο Δπηρείξεζεο. πλεπψο ζα ππφθεηληαη ζε 

απμνκεηψζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είηε ιφγσ ζθαικάησλ, είηε 

ιφγσ κεηαβνιψλ, ηηο νπνίεο ε Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη λα επηθέξεη, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κφλν γηα ηηο 

πξαγκαηηθά εθηειεζζείζεο πνζφηεηεο εξγαζηψλ. Σα πνζά πνπ ν Αλάδνρνο 

δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο ππνινγίδνληαη σο 

άζξνηζκα:  

  

     -  Tσλ  πνζψλ  πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  ηελ  πξφζζεζε  ησλ  γηλνκέλσλ 

πνζνηήησλ ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ, φπσο απηέο ηειηθά ζα θαζνξηζηνχλ  ζηηο  

εγθεθξηκέλεο  ηειηθέο  επηκεηξήζεηο,  επί  ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο ηνπ 

Σηκνινγίνπ ή ηηο ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ 

 

3.4 ηελ ηηκή δξνκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηηο απνδνρέο ησλ 

νδεγψλ θαζψο θαη ε δαπάλε γηα ηπρφλ ππεξσξηαθή απαζρφιεζή ηνπο, ην 

θφζηνο  θαπζίκσλ,  ιηπαληηθψλ  θαη  ζπληεξήζεσο  ηνπ  νρήκαηνο,  νη 

        επηβαξχλζεηο Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, νη θφξνη, ηα ηέιε, ηα ηέιε δηνδίσλ, ηα ηέιε 

ραξηνζήκνπ γηα ηηο πιεξσκέο, ε ηπρφλ ραξηνζήκαλζε ηεο παξνχζαο  

ζχκβαζεο,  νη  εηζθνξέο,  ε  αζθάιηζε  φζσλ  επηβαίλνπλ  θαη ηξίησλ θαη γεληθά 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά βάξε γηα ην Γεκφζην, Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο θαη 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ην θέξδνο ηνπ Δξγνιάβνπ, θαζψο θαη φιεο 

γεληθά νη λφκηκεο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

νρήκαηα θαη θάζε δαπάλε πνπ δελ θαζνξίδεηαη εδψ.  

 

 3.5 Σν πκβαηηθφ Σίκεκα ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε κε ηνλ ηξφπν θαη ζηελ έθηαζε 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 9 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.  

 

3.6 ην πκβαηηθφ Σίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα Άξζξα 17 θαη 19 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 

Δηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ηα νπνία επηβαξχλεηαη ν Αλάδνρνο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θξάηεζε 0,06% ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο χκβαζεο. 



 

 

 

Άξζξν 4 

Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο 

  

Ζ ΓΔΖ δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα µεηψζεη ην αληηθείκελν ηεο χµβαζεο µέρξη 30% ή λα 

ην απμήζεη µέρξη 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, θαζψο θαη ηα ρξνληθά 

φξηα απηήο, ρσξίο ν Αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.  

  

Ζ ΓΔΖ ΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο χκβαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κέρξη έμη (6) κήλεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 

Άξζξν 5 

Σηκνινγήζεηο – Πιεξσκέο 

 

Με ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ θαη ηνπ Άξζξνπ 18 ησλ 

Γεληθψλ Όξσλ νη ηηκνινγήζεηο θαη νη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα γίλνληαη σο αθνινχζσο: 

 

5.1 Οη πιεξσµέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλνληαη µε βάζε κεληαίεο πηζηνπνηήζεηο, νη 

νπνίεο ζα πξνζδηνξίδνπλ ηα δξνκνιφγηα πνπ έρνπλ εθηειεζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

5.2. Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο είλαη ηα εμήο: 

 

 Πηζηνπνίεζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη 
ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, εγθεθξηκέλε απφ ην αξµφδην φξγαλν 
ηεο ΓΔΖ Α.Δ. 

 Καηαζηάζεηο ησλ δηαδξνκψλ πνπ έγηλαλ ην ζπγθεθξηκέλν µήλα, ζε δχν 
αληίηππα. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα ειέγρνληαη θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
πξντζηάκελν ηεο Αξµφδηαο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. 

 Σηκνιφγην Τπεξεζηψλ θαηάιιεια ζεσξεκέλν 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνµίµνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ µε ηελ νπνία ζα 
βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ ηεξεζεί απαξεγθιίησο νη δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο θαη 
Αζθαιηζηηθήο Ννµνζεζίαο γηα ην απαζρνινχκελν Πξνζσπηθφ απφ απηφλ ή/θαη 
ηνλ Τπεξγνιάβν γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ (βι. θαη Παξαγξ. 
10 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο). 

 Θεσξεκέλα απφ ην ΗΚΑ αληίγξαθα µηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη Τπεξγνιάβνπ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 
ηνπ ηηκνινγίνπ. 



 

 Αληίγξαθα παξαζηαηηθψλ, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή µέζσ 
Σξαπέδεο ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Αλάδνρν ή Τπεξγνιάβν 
απηνχ, πνπ απαζρνιήζεθε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ, ην νπνίν 
ηπρφλ ζα δεηεζεί απφ ηα αξµφδηα φξγαλα ηεο ΓΔΖ Α.Δ. 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα 
 

Ζ πιεξσµή ησλ παξερνκέλσλ µεληαίσλ ππεξεζηψλ ζα δηελεξγείηαη ηελ 24ε εµέξα 

ηνπ ηξίηνπ µήλα µεηά ην µήλα έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηελ ππνβνιή φισλ ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Άξζξν 6 

Πξνζεζκίεο Πέξαηνο - Πξόγξακκα Δθηέιεζεο αληηθεηκέλνπ  

 

6.1 Πξνζεζκίεο πέξαηνο αληηθεηκέλνπ  

 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη πην θάησ. Όιεο νη πξνζεζκίεο κεηξηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ζέζεο ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο. 

 

6.1.1   Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο Λφγσ  ηεο  ηδηνκνξθίαο  ηνπ  έξγνπ,  σο        

  ηκεκαηηθή  πξνζεζκία ζεσξείηαη  ε  εθηέιεζε  θάζε  δξνκνινγίνπ         

           θαηά  θαη  εληφο  ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη. 

 

6.1.2   πλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο Γψδεθα (12) κήλεο. 

 

Άξζξν 7 

Πνηληθέο Ρήηξεο 

 

7.1 Πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Άξζξν 21 ησλ Γεληθψλ Όξσλ χκβαζεο ξεηά 

ζπκθσλείηαη φηη νη Πνηληθέο Ρήηξεο νθείινληαη θαη πιεξψλνληαη ζηε ΓΔΖ 

θερσξηζκέλα θαη αζξνηζηηθά, αλεμάξηεηα αλ ε Δπηρείξεζε έρεη ππνζηεί δεκηέο, 

θαη φηη νη Πνηληθέο Ρήηξεο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ είλαη εχινγεο θαη δίθαηεο. 

Οη Πνηληθέο Ρήηξεο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

7.2 Πνηληθέο Ρήηξεο γηα θαζπζηεξήζεηο :  



 

7.2.1  ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί επαλεηιεκκέλα θαζπζηέξεζε ζηελ αλαρψξεζε 

ησλ νρεκάησλ απφ ηηο αθεηεξίεο κε ρξνληθή δηάξθεηα κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) 

ιεπηά ηεο ψξαο, αιιά κηθξφηεξε απφ δέθα (10) ιεπηά θαη αθνχ ππεξβνχλ ηηο 

εηθνζηηέζζεξηο (24) ζπλνιηθά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε θαη ησλ άιισλ δηθαησκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο, επηβάιιεηαη ζην 

Μεηαθνξέα πνηληθή ξήηξα, γηα θάζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ ζην εμήο 

παξαηεξεζεί, ίζε κε ην δηπιάζην πνζφ ηνπ ζπκθσλεζέληνο θνκίζηξνπ.  

  

7.2.2  ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο αλαρψξεζεο ησλ νρεκάησλ απφ ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο αθεηεξίεο, δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ δέθα (10) ιεπηψλ ηεο 

ψξαο ζα εθαξκφδνληαη ηα εμήο : α.  To κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ ζα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπ άιια πξφζθνξα κέζα (π.ρ. ΣΑΥΗ, Η.Υ., 

θ.ιπ.) θαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε κε ηα κέζα απηά ζα επηβαξχλεη εμ 

νινθιήξνπ ην Μεηαθνξέα. β.   Γηα   ηηο   πέληε   (5)   πξψηεο   θνξέο,   πνπ   ζα   

ζεκεησζεί   ε πξναλαθεξφκελε θαζπζηέξεζε, ν Μεηαθνξέαο επηβαξχλεηαη 

κφλν κε ηελ θαηαβνιή ηεο παξαπάλσ δαπάλεο (α). γ. Γηα θάζε κία θνξά πέξαλ 

ηεο 5εο θαη κέρξη δέθα 10) θαζπζηεξήζεηο ν Μεηαθνξέαο επηβαξχλεηαη κε ηελ 

παξαπάλσ δαπάλε (α) θαη επηπιένλ κε θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο ίζεο κε απηή 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 7.2.1. δ.  Γηα θάζε κία 

θαζπζηέξεζε πέξαλ ηεο 10εο θνξάο, ν Μεηαθνξέαο εθηφο απφ ηελ παξαπάλσ 

δαπάλε (α), επηβαξχλεηαη θαη κε θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο ίζεο κε απηή πνπ 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.2.1 πξνζαπμεκέλε θαηά 50%.  

  

7.2.3  Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: - κε εθηέιεζεο ηαθηηθνχ ή 

έθηαθηνπ δξνκνινγίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ηεο ΓΔΖ ή ζε απνδεδεηγκέλε αλσηέξα βία, - κε εθηέιεζεο δξνκνινγίνπ ιφγσ 

αθαηαιιειφηεηαο ηνπ δηαηηζέκελνπ νρήκαηνο ή ιφγσ αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Μεηαθνξέα, - κεξηθήο εθηέιεζεο 

δξνκνινγίνπ (δειαδή φρη απφ ηελ αθεηεξία ή/θαη κεξηθή εθηέιεζε), - 

πιεκκεινχο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο εκθάληζεο ηνπ νρήκαηνο, φπσο   

θαζαξηφηεηαο,   ξαγηζκέλσλ   παινπηλάθσλ,   ηνπνζεηεκέλσλ εζσηεξηθά είηε 

εμσηεξηθά αθηζψλ ή εκβιεκάησλ θνκκάησλ, - ζπλέρηζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

νρήκαηνο ην νπνίν έρεη θξηζεί αθαηάιιειν ή ζην νπνίν δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί ηπρφλ ειιείςεηο ή ειαηηψκαηα, - αλεθνδηαζκνχ ησλ  νρεκάησλ 

κε θαχζηκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξνκνινγίσλ, -  ε έιιεηςε αληηνιηζζεηηθψλ 

αιπζίδσλ ή ε κε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη, -  ε έιιεηςε 

εθεδξηθνχ ηξνρνχ,   

  

ζεσξνχληαη φκνηεο θαη ζπλππνινγίδνληαη  κε  ηηο  πεξηπηψζεηο  ηεο  παξαγξάθνπ  

7.2.2  ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

  



 

7.2.4  ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο ηνπ Μεηαθνξέα ιφγσ  βιάβεο  θαηά  

ηε  δηάξθεηα  εθηέιεζεο  ηνπ  δξνκνινγίνπ,  ην πξνζσπηθφ  ηνπ  ηαζκνχ  

κπνξεί  λα  κεηαθηλεζεί  κε  ηαμί  ή  άιιν πξφζθνξν κέζν. ηελ πεξίπησζε 

απηή ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 7.2.2α, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

βέβαηα, φηη ν Μεηαθνξέαο δελ ζα δχλαηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη εληφο εχινγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Σν εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε 

ηνπ νδεγνχ ή ηνπ επηθεθαιήο ηνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην ίδην φρεκα 

ηνπ Μεηαθνξέα αθηλεηνπνηείηαη θαη’ εμαθνινχζεζε ιφγσ βιάβεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν εγθεθξηκέλν. 

 

7.3 Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ Πνηληθψλ Ρεηξψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 10% ηνπ 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πξνζαπμεκέλνπ κε ηα ηηκήκαηα ησλ ηπρφλ 

ζπκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο 

 

7.4 Οη Πνηληθέο Ρήηξεο επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ, ε νπνία 

πξνβαίλεη ζε ηζφπνζεο παξαθξαηήζεηο απφ επφκελεο, κεηά ηελ επηβνιή ηνπο, 

πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν. Ζ νξηζηηθή εθθαζάξηζε ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ 

δηελεξγείηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.  

  

7.5 Δθφζνλ, εθθξεκεί αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γεληθψλ Όξσλ, ε ΓΔΖ κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ 

παξαθξάηεζε έλαληη ηεο αληίζηνηρεο Πνηληθήο Ρήηξαο κέρξη λα εθδνζεί ε ηειηθή 

απφθαζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Δπηρείξεζεο.  

Άξζξν 8 

Δγγπήζεηο Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο  

 

8.1 Ο Αλάδνρνο σο Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο θαηέζεζε ζηελ Δπηρείξεζε ζήκεξα, 

ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αξηζκφο ………… πνπ εμέδσζε ………………………. 

γηα ην πνζφ ησλ …………. Δπξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% θαη έρεη δηάξθεηα 

ηζρχνο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο. 

 

8.2 Γηα νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο θαη εθφζνλ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απμήζεηο καδί ππεξβαίλνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) απηνχ, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκαηηθή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

Καιήο Δθηέιεζεο ε αμία ηεο νπνίαο ζα αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηεο επαχμεζεο 

ηνπ πκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 



 

Άξζξν 9 

Αλαζεώξεζε Σηκώλ  

 

Γελ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ηηκψλ γηα ηελ παξνχζα χκβαζε. 
 

Άξζξν 10  

Δπζύλε Έλσζεο/ύκπξαμεο  

 

10.1 πκθσλείηαη ξεηά φηη φια ηα κέιε ηεο χκπξαμεο ελέρνληαη θαη επζχλνληαη 

έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο εληαία, αδηαίξεηα, αιιειέγγπα, θαη ζε νιφθιεξν ην θάζε 

έλα ρσξηζηά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιακβάλεη ε χκπξαμε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. 

 

10.2 πκθσλείηαη επίζεο φηη ζα εθπξνζσπνχληαη κε θνηλφ εθπξφζσπν θαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε ε 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ χκπξαμε φισλ ησλ κειψλ απηήο ζχκθσλα κε ην 

πξνβιεπφκελν έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο χκπξαμεο. 

 

 

 

Άξζξν 11  

Δγγπήζεηο αλαθνξηθά κε επίθιεζε ηθαλνηήησλ Σξίηνπ 

  

ΚΔΝΟΆξζξν 12 

Ιζρύο ηεο ύκβαζεο 

Ζ χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ……………..…… 

 

Ζ παξνχζα χκβαζε ππνγξάθεηαη ζε δχν πξσηφηππα απφ ηα νπνία ην έλα πήξε ε 

Δπηρείξεζε θαη ην άιιν ν Αλάδνρνο.  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  
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ΓΔΘΤΠ/πγθξόηεκα Αιηάθκνλα 

ΤΗ Πνιπθύηνπ-Ιιαξίσλα 

 

 

Αληηθείκελν:  Κεηαθνξά Ξξνζσπηθνχ βάξδηαο κε ΡΑΜΗ απφ Θνδάλε-

Πηαζκφ-Θνδάλε 

 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 

Άξζξν 1 

Δθπξνζώπεζε ηεο Δπηρείξεζεο 

 

Θαζήθνληα Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο ζα αζθεί ν ΖΠ Ξνιπθχηνπ ηνπ 

Ππγθξνηήκαηνο Αιηάθκνλα θαη  

Θαζήθνληα Ξξντζηακέλεο πεξεζίαο ζα αζθεί ν Θιάδνο Ππγθξνηήκαηνο  

Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηεο/ησλ σο άλσ Γηεχζπλζεο/εσλ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

Δπηρείξεζεο, είλαη ηα αθφινπζα:  

 

- Γηεχζπλζε ΖΠ Ξνιπθχηνπ  

Ραρ. Γ/λζε:  Ρ.Θ 30 Πέξβηα  

Νλνκαηεπψλπκν: ΘΑΟΑΒΔΙΗΑΠ Γεκήηξηνο 

Ρειέθσλν: +30 …… 

Φαμ: +30 …… 

e-mail: ………….@dei.com.gr  

 

 

Άξζξν 2 

Δθπξνζώπεζε ηνπ Αλαδόρνπ 

 

2.1 Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ν Αλάδνρνο γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ 

Δπηρείξεζε ηνλ θχξην εθπξφζσπφ ηνπ, ν νπνίνο ζα είλαη λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλνο λα ηνλ εθπξνζσπεί ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

mailto:@deddie.%20gr


 

εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη λα πξνβαίλεη εμ νλφκαηφο ηνπ ζηελ ηαθηνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαθνξψλ θαη δηαθσληψλ πνπ ελδερνκέλσο ζα αλαθχνληαη. 

 

Ωο εθπξφζσπνο θαηά ηα σο άλσ ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ν/ε: 

Νλνκαηεπψλπκν: …… 

Ρίηινο:  …… 

Γηεχζπλζε: …… 

Ρειέθσλν: …… 

Φαμ: …… 

e-mail: …… 

 

Άξζξν 3 

Τπεξγνιάβνη – Τπνπξνκεζεπηέο - πλεξγαζία Αλαδόρνπ κε Σξίηνπο 

ΘΔΛΝ 

 

Άξζξν 4 

Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ 

 

4.1  Ν Κεηαθνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απαζρνιεί ζηα νρήκαηα εμαηξεηηθνχ 

ήζνπο           πξνζσπηθφ (νδεγνχο), ην νπνίν λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα θαη 

εππξέπεηα ζην κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΖ. Νη νδεγνί πξέπεη λα θαηέρνπλ 

ηελ θαηά λφκν απαηηνχκελε άδεηα νδήγεζεο, θαζψο θαη λα δηαζέηνπλ 

αλαγλσξηζκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη επίδνζε. Ζ Δπηρείξεζε δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ ηππηθψλ θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ 

πξνζφλησλ ησλ νδεγψλ ηνπ Κεηαθνξέα. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη 

ελ ιφγσ απαηηήζεηο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζσπηθνχ, ν δε Κεηαθνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ 

εθάζηνηε απφθαζε ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ ππφςε αληηθαηάζηαζε ρσξίο 

πξνθάζεηο, ελψ ε κε άκεζε ζπκκφξθσζή ηνπ, παξέρεη ζηελ Δπηρείξεζε ην 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα Πχκβαζε.  

  

4.2  Νη νδεγνί ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα ηεξνχλ απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο θη αθφµε λα γλσξίδνπλ φηη :  

  

• Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ αιφγηζηα ηα ερεηηθά φξγαλα (θφξλεο) ησλ 

νρεκάησλ, παξά µφλν ζε απνιχησο αλαγθαίεο πεξηπηψζεηο.  



 

 • Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε πςειή έληαζε ξαδηφθσλα, θαζεηφθσλα 

θαη ζπζηήκαηα ζπλελλνήζεσλ (CB).   

• Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ αιφγηζηα θηλεηά ηειέθσλα παξά µφλν αλ 

ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο θαη αθνχ ην φρεµα πνπ νδεγνχλ είλαη ζε ζηάζε.   

• Γελ επηηξέπεηαη ην θάπληζµα εληφο ηνπ νρήκαηνο, ε ρξήζε αιθνφι ή άιισλ 

νπζηψλ.  

  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηθεθαιήο ησλ 

δηαδξνκψλ.  

  

Ζ Δπηρείξεζε δχλαηαη γηα ζνβαξνχο θαη ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο λα δεηήζεη 

αληηθαηάζηαζε ησλ νδεγψλ. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεη θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηεο ∆ΔΖ. Α.Δ. ην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ηειεπηαίαο ζεσξείηαη αθαηάιιειν. Ζ ελ ιφγσ απνκάθξπλζε ή/θαη αληηθαηάζηαζε 

δελ ζπληζηά ιφγν απνδεκίσζεο γηα ηνλ Αλάδνρν ή αηηία θαζπζηέξεζεο παξνρήο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

  

4.3  Ππκθσλείηαη ξεηά, φηη ε Δπηρείξεζε δελ έρεη θαµία λνµηθή ζρέζε θαη µάιηζηα 

ζρέζε µίζζσζεο ππεξεζηψλ ή πξφζιεςεο µε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηα 

νρήκαηα, απφ ην Κεηαθνξέα. Ρέηνηνπ είδνπο ζρέζε έρεη µφλν ν Κεηαθνξέαο ν 

νπνίνο πξνζιαβαίλεη θαη απνιχεη ην πξνζσπηθφ ησλ νρεκάησλ ηνπ, 

αλαιακβάλνληαο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο απέλαληη ζην πξνζσπηθφ 

απηφ, αιιά θαη επηβαξπλφκελνο µε ηελ πιεξσµή ηνπ µηζζνχ θαη φισλ γεληθά ησλ 

αµνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Άξζξν 5 

Δπζύλεο Αλαδόρνπ  

 

5.1 Νςηγελείο κεηαβνιέο 

 
5.1.1 Ν Αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη ζε πεξίπησζε νςηγελνχο κεηαβνιήο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κε ζπλδξνκή ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ, πνπ ν Αλάδνρνο είρε δειψζεη φηη πιεξνί ή/θαη είρε 

πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά πιήξσζεο απηψλ ζην πιαίζην ηνπ 
πξνεγεζέληνο δηαγσληζκνχ κέρξη θαη ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο 
Πχκβαζεο, λα γλσζηνπνηήζεη ζηε ΓΔΖ ακειιεηί ηελ ππφςε κεηαβνιή, 

άιισο ε ΓΔΖ ζα δχλαηαη λα εθαξκφζεη ην Άξζξν 25.1 ησλ Γεληθψλ 
Όξσλ πεξί θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 



 

5.1.2 Οεηά θαζνξίδεηαη φηη εάλ ν Αλάδνρνο: 

 

• δελ πξνζθνκίζεη έγθαηξα θαη πξνζεθφλησο επηβεβαησηηθά έγγξαθα 

πεξί κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ, νπνηεδήπνηε απαηηεζνχλ 

απηά απφ ηελ Δπηρείξεζε, 

 

• έρεη ππνβάιεη νπνηεδήπνηε, αλαθξηβείο ή ςεπδείο δειψζεηο ή 

αιινησκέλα θσηναληίγξαθα δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ,  

 

ηφηε ε ΓΔΖ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ην Άξζξν 25.1 ησλ Γεληθψλ Όξσλ 
πεξί θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνθιεηζκνχ ηνπ απφ κειινληηθέο δηαγσληζηηθέο 
δηαδηθαζίεο. 

 

5.2 Ρήξεζε εξγαηηθήο, αζθαιηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο 
 

5.2.1 Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο 

έλαληη ηεο ΓΔΖ, γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν 

απφ απηφλ ή απφ πεξγνιάβνπο ηνπ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ησλ 

ηπρφλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηνχο ηξίηνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Πχκβαζεο. 

 

5.2.2 Ν Αλάδνρνο θαη νη πεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ 

απαξεγθιίησο ηηο δηαηάμεηο ηηο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην πιαίζην 

ηεο Πχκβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο θαηαβνιήο ζην πξνζσπηθφ ηνπο ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη 

νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία ζχκβαζε εξγαζίαο, ηεο ηήξεζεο ηνπ 

λνκίκνπ σξαξίνπ, ηεο θαηαβνιήο ησλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ηεο απζηεξήο 

ηήξεζεο ησλ φξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ιπ. 

  

Ν Αλάδνρνο ππέρεη ηηο παξαπάλσ έλαληη ηεο ΓΔΖ ππνρξεψζεηο, 

ηφζν γηα ην         πξνζσπηθφ πνπ ν ίδηνο ζα απαζρνιεί γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ηπρφλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, ππνζρφκελνο θαη εγγπψκελνο ηελ νξζή ηήξεζή 

ηνπο θαη εθ κέξνπο ησλ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 

 



 

5.2.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε ζέκαηα γείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, ε 

Δπηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ηε δηαθνπή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζε θάζε 

πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα θαιχςεη κε δαπάλεο ηνπ νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζή ηεο (επηβνιή πξνζηίκσλ, δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο, απνδεκηψζεηο ππέξ ηξίησλ θ.ιπ.).  

Νη πην πάλσ επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ δελ είλαη πεξηνξηζηηθέο θαη δελ 

κεηψλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ε απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε, σο 

εξγνδφηε, ζηα ζέκαηα γείαο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη 

ησλ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 

 

5.2.4 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή 

θαη ελσζηαθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.  

Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πχκβαζεο θαη 

δελ κεηψλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ε επζχλε ηνπ απηή. 

 

5.3 Θνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο 
 

Ζ ΓΔΖ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη αληίγξαθν ηεο Πχκβαζεο, θαζψο 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απαζρνινχκελνπ ζην πιαίζην ηεο Πχκβαζεο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ηνπ 

πεξγνιάβνπ, ζην θαηά ηφπν αξκφδην Ρκήκα Θνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ 

Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΠΔΞΔ), θαζψο θαη ζηνλ Δληαίν Φνξέα 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΘΑ), πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε απαξέγθιηηε 

ηήξεζε ηεο Δξγαηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

5.4 Δπζχλε αηπρεκάησλ  

  

Οεηά ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο 

Πχκβαζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία, είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Κεηαθνξέα 

είηε ζην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΖ, είηε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, επηβάηε ή φρη ησλ 

νρεκάησλ, θαζψο θαη ζε πξάγκαηα απηψλ θαη ηεο ΓΔΖ, είηε απηά βξίζθνληαη έμσ 

απφ ηα νρήκαηα είηε κεηαθέξνληαη κε ηα νρήκαηα, ε επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά 

θαη εμνινθιήξνπ κφλν ην Κεηαθνξέα, ελψ ε ΓΔΖ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε 

γηα φια ηα παξαπάλσ. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο 

απνδεκίσζεο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην πξνζσπηθνχ, γηα ςπρηθή νδχλε ή 

εζηθή βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο φισλ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ θαη 

πξαγκάησλ.  

  



 

5.5   Αζθάιηζε νρεκάησλ  

  

5.5.1 Ρα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Κεηαθνξέα πξέπεη λα είλαη 

αζθαιηζκέλα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο. Ζ δε αζθάιηζε 

ππνρξεσηηθά λα αθνξά θαη λα θαιχπηεη φιεο γεληθά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη  ζηελ  παξαθάησ  παξάγξαθν  5.5.4.  Ζ  χπαξμε  αζθάιηζεο  ζα 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίδεημε ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ, ηα νπνία καδί κε 

ηηο απνδείμεηο εμφθιεζεο ησλ αζθαιίζηξσλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη λα 

θαηαζέζεη ζηε ΓΔΖ ν Κεηαθνξέαο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο.    

5.5.2 Πηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεηαη θαη ν φξνο 

φηη ε ηπρφλ ιήμε ή ιχζε ή αθχξσζε ή αλαζηνιή ησλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα έρεη ηζρχ 

έλαληη ηεο ΓΔΖ πξηλ απφ ηελ πάξνδν δεθαέμη (16) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε πξνεηδνπνίεζή ηεο γηα ηα παξαπάλσ, απφ ηνλ Αζθαιηζηή.   

5.5.3 Ν Κεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ηνλ Αζθαιηζηή ηνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ φξν, ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη αλάκεζα ζηνπο 

άιινπο φξνπο ησλ Αζθαιηζηήξησλ Ππκβνιαίσλ. 

5.5.4 Ν Κεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα φζν δηαξθεί ε Πχκβαζε, λα έρεη 

αζθαιηζκέλα ηα νρήκαηα γηα ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο θαη γηα 

πνζφ πνπ αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε:  

  

α)  1.220.000,00 € αλά ζχκα γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην ή θαη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή ή ςπρηθή νδχλε ζε ηξίηνπο κε επηβαίλνληεο ζηα νρήκαηα.  

  

β)  1.220.000,00 € αλά αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ, γηα  

πιηθέο  δεκηέο  ζε  ηδηνθηεζία  ή  πξάγκαηα  ηεο  ΓΔΖ  ή  ηξίησλ, επηβαηλφλησλ θαη 

κε, είηε απηά βξίζθνληαη εθηφο ησλ νρεκάησλ είηε κεηαθέξνληαη απφ απηά.  

  

γ) Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Κεηαθνξέα δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ απέλαληη ζηε ΓΔΖ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν 

Κεηαθνξέαο επζχλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ηηο εμαηξέζεηο θαη απαιιαγέο 

ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

  

δ) Δάλ  ηα  πξνβιεπφκελα  πνζά  αζθάιηζεο  γηα  θάζε  κία  απφ  ηηο 

πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο είλαη, απφ ην λφκν θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 

πςειφηεξα απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, ηζρχ έρνπλ ηα 

αληηζηνίρσο πςειφηεξα πνζά αζθάιηζεο 

Άξζξν 6 

Σξόπνο Πιεξσκήο - Γηθαηνινγεηηθά 

 



 

Ξέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Άξζξν 5 ηνπ Ππκθσλεηηθνχ γηα ηε ζχληαμε ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ, ηηο πιεξσκέο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

 

6.1 Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κφλν γηα ηηο πξαγκαηηθά παξαζρεζείζεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαη πηζηνπνηεζείζεο απφ ηε ΓΔΖ ππεξεζίεο. 

Γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ απαηηείηαη: 

 

6.1.1 Δγθεθξηκέλε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία πηζηνπνίεζε παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο. 

  

6.1.2 Κεηά ηελ σο άλσ πηζηνπνίεζε ν Αλάδνρνο εθδίδεη θαη πξνζθνκίδεη 

ζηε ΓΔΖ Ρηκνιφγην, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή 

λνκνζεζία θαη εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ απηή πξνζεζκίαο. 

 

6.2 Έθαζην ηηκνιφγην ζα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηεο ΓΔΖ θαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε 

πηζηνπνίεζε ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ αξκφδηα πεξεζία κε 

δηαβηβαζηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

επηζπλαπηφκελα έγγξαθα. 

 

6.3 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα  

Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε Αζθαιηζηηθήο 

Δλεκεξφηεηαο ζε ηζρχ. Ζ ζρεηηθή Βεβαίσζε πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Δπηρείξεζεο εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο θαη θαηά 

κέγηζην εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηνπ. Ν Αλάδνρνο 

κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη επηθαηξνπνηεκέλε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

εάλ έρεη εθπλεχζεη ε ηζρχο ηεο πξνεγνχκελεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο 

πιεξσκήο. 

 

6.4 πεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ νπνία ζα 

βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ ηεξεζεί απαξεγθιίησο νη δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο θαη 

Αζθαιηζηηθήο Λνκνζεζίαο γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ απφ απηφλ ή/θαη 

ηνλ πεξγνιάβν ηνπ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ.  

 

6.5 Θάζε έγγξαθν πνπ δχλαηαη λα απνδείμεη ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ, ην νπνίν ηπρφλ ζα δεηεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

ηεο ΓΔΖ. 

 



 

6.6 Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηελ 24ε εµέξα ηνπ ηξίηνπ µήλα µεηά ην µήλα απφ 

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Ρηκνινγίνπ εθφζνλ: 

  

α. ην ηηκνιφγην ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε ηεο πην πάλσ 

παξαγξάθνπ 6.1.1, 

β. έρνπλ ππνβιεζεί ε πεχζπλε Γήισζε θαη ηα απνδεηθηηθά ηεο πην πάλσ 

παξαγξάθνπ 6.5,  

 
 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηηο σο άλσ πξνζεζκίεο θαη 

θαζπζηεξεί ζηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ, ε σο άλσ 

πξνζεζκία παξαηείλεηαη ηζφρξνλα κε ηελ θαζπζηέξεζε. 

 

Δπηπξφζζεηα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα (κφλν γηα ηηο ζπκβάζεηο νη νπνίεο δελ 

έρνπλ εθρσξεζεί) λα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν ν αλαινγψλ ΦΞΑ ην αξγφηεξν 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ, εθφζνλ ν 

Αλάδνρνο ζπκθσλήζεη γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηνπ 

ηηκήκαηνο ηεο ηηκνινγνχκελεο αμίαο θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο επηπιένλ ηεο 

αλαθεξφκελεο πην πάλσ πξνζεζκίαο. 

Πε πεξίπησζε αξγίαο θαηά ηελ πην πάλσ νξηδφκελε εκέξα πιεξσκήο, σο 

εκεξνκελία εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ζα ζεσξείηαη ε ακέζσο επνκέλε 

εξγάζηκε εκέξα. 

 

Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ζε πιήξε θαη νινζρεξή εμφθιεζή ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ φισλ ησλ δαπαλψλ ζηηο νπνίεο πξνέβε ζε ζρέζε κε 

ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. 

 

 Άξζξν 7 

                           Υξεζηκνπνηνύκελα Ορήκαηα – Έιεγρνο Καηαιιειόηεηαο  

  

7.1  Ξξνθεηκέλνπ   λα   επηηεπρζεί   ν   ζθνπφο   ηεο   Πχκβαζεο,   ν   

Κεηαθνξέαο   είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηα νρήκαηα ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε, 

θαη  ηα  νπνία  έρνπλ  θξηζεί  σο  θαηάιιεια  απφ  ηελ  αξκφδηα  Δπηηξνπή  

Ρερληθνχ Διέγρνπ νρεκάησλ ηελ νπνία έρεη ζπζηήζεη ε αξκφδηα πεξεζία θαη ε 

νπνία ειέγρεη αλ ηα νρήκαηα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, φπσο άδεηα 

θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ απφ ΘΡΔΝ. 

Αθφκε ε αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα νρήκαηα ηνπ Κεηαθνξέα γηα ηπρφλ 



 

ειιείςεηο ζηελ ζέξκαλζε, ςχμε, θαζαξηφηεηα, θαηάζηαζε θαζηζκάησλ, θαζξέπηεο 

θ.ιπ. Ρα  εγθεθξηκέλα  νρήκαηα  πεξηιακβάλνληαη  ζηε  ζπλεκκέλε  Αλαιπηηθή 

Θαηάζηαζε Νρεκάησλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο.  

7.2  Ν Κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηα νρήκαηα απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο θαη λα δηαηεξεί απηά θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζε άξηηα 

κεραληθή θαη  ιεηηνπξγηθή  θαηάζηαζε,  ψζηε  λα  εμαζθαιίδεηαη  ε  άλεηε,  

αζθαιήο  θαη απξφζθνπηε κεηαθνξά ησλ επηβαηλφλησλ. Δπηπιένλ ν Κεηαθνξέαο 

ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη ψζηε ηα νρήκαηα λα είλαη πιήξσο εθνδηαζκέλα κε ηα 

απαξαίηεηα εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θαη εξγαιεία θαη επηβαξχλεηαη κε φιεο 

γεληθά ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηψλ.  

  

Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θάπνηνπ νρήκαηνο απφ ηα εγθεθξηκέλα, ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα ε ζπλεκκέλε Αλαιπηηθή Θαηάζηαζε Νρεκάησλ ηεο 

παξνχζαο Πχκβαζεο.  

  

7.3  Ν   Κεηαθνξέαο   έρεη   ηε   δπλαηφηεηα,   θαηά   ηε   δηάξθεηα   ηεο   

Πχκβαζεο,   λα αληηθαηαζηήζεη  θάπνην  απφ  ηα  αξρηθά  δηαζέζηκα  νρήκαηα,  κε  

άιια,  κε  ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα νρήκαηα απηά πξηλ αληηθαηαζηήζνπλ ηα 

πξνεγνχκελα ζα επηζεσξεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα γηα ην ζθνπφ απηφ Δπηηξνπή 

Ρερληθνχ Διέγρνπ Νρεκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο. Ζ ηέηνηνπ είδνπο αληηθαηάζηαζε 

νρήκαηνο γίλεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο θαη αθνχ 

πξνεγεζεί γξαπηή αίηεζε ηνπ Κεηαθνξέα ζηελ νπνία ζα αλαιχεη φινπο ηνπο 

ιφγνπο νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ηελ αληηθαηάζηαζε. Ζ αίηεζε 

πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα επίζεκα επηθπξσκέλα έγγξαθα, ηα νπνία 

αξρηθά είραλ ππνβιεζεί θαη γηα ηα ππφινηπα νρήκαηα, φπσο νξίδεη ε Γηαθήξπμε. Ζ 

αξκφδηα πεξεζία δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ, αλ 

θξίλεη αλεπαξθείο ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο. Ζ επηζεψξεζε ησλ νρεκάησλ 

πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ θάπνηα απφ ηα ήδε ππάξρνληα, ζα γίλεηαη απφ 

ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ Κεηαθνξέα ζχκθσλα 

κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Ν Κεηαθνξέαο γλσξίδεη φηη ε επηζεψξεζε ησλ 

νρεκάησλ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη έσο θαη δχν εβδνκάδεο θαη απηή ε 

θαζπζηέξεζε δελ παξέρεη ζην Κεηαθνξέα θαλέλα δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε 

αμίσζε.  

  

7.4  Ζ Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηα νρήκαηα ηνπ Κεηαθνξέα, 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο φηαλ θαη φπνηε θξίλεη απηφ ζθφπηκν, κε 

κέξηκλα ηνπ Πηαζκνχ. Αλ ζε θάπνηα ηέηνηα επηζεψξεζε ή έιεγρν, θξηζνχλ 

αθαηάιιεια πξνο ρξήζε ηα παξαπάλσ νρήκαηα θαη ν Κεηαθνξέαο δελ ηα 

αληηθαηαζηήζεη ακέζσο κε άιια θαηάιιεια, ηφηε ζα θαηαγγέιιεηαη ε Πχκβαζε ζε 

βάξνο ηνπ Κεηαθνξέα θαη ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Δπηρείξεζεο σο πνηληθή ξήηξα ε 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ην Κεηαθνξέα, θαη 



 

κε ηελ επηθχιαμε θάζε άιινπ δηθαηψκαηνο ππέξ ηεο Δπηρείξεζεο γηα 

απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζε απηήλ.  

  

7.5  Δπίζεο ξεηά ζπλνκνινγείηαη φηη ε έγθξηζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ νρεκάησλ, ε 

νπνία παξέρεηαη απφ ηελ αξκφδηα γη’ απηφ Δπηηξνπή (κέζσ ηεο επηζεψξεζεο ησλ 

νρεκάησλ), δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ Κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο, θαζψο θαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα απνδεκίσζε, νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ αηχρεκα.  

 7.6  Ζ Δπηρείξεζε δελ έρεη θακία απνιχησο ππνρξέσζε φζνλ αθνξά ηε 

ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ησλ νρεκάησλ γηα φζν δηάζηεκα ηζρχεη ε Πχκβαζε. 

Ππλεπψο κεηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, ηα νρήκαηα ζα 

πεξηέιζνπλ ζηνλ Κεηαθνξέα, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηφηε ζα βξίζθνληαη θαη ρσξίο ε 

Δπηρείξεζε λα έρεη θακία επζχλε γηα ηηο θζνξέο πνπ νθείινληαη ζηε ζχκθσλα κε 

ηε Πχκβαζε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.  

 7.7 Ν Κεηαθνξέαο νθείιεη λα θξνληίδεη ψζηε φια ηα νρήκαηά ηνπ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ ηεο Πχκβαζεο, λα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά απφ 

ΘΡΔΝ, φπσο  νξίδεη  ν  Λφκνο.  Αληίγξαθν  ηνπ  Γειηίνπ  Δπηζεψξεζεο  απφ  ην  

ΘΡΔΝ  ζα θαηαηίζεηαη ζηνλ Δληεηαικέλν Δθπξφζσπν ηνπ Πηαζκνχ, κε κέξηκλα ηνπ 

Κεηαθνξέα.  

 7.8  Ν Κεηαθνξέαο ζα θαηαζέζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ππεξεζηψλ θαηάζηαζε 

κε ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ 

απηφλ ή/θαη πεξγνιάβν, αληίγξαθα απφ ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

ειέγρνπ θαη επαλειέγρνπ απφ δηαπηζηεπκέλνπο Φνξείο γηα ηα νρήκαηα, ηα νπνία 

ζα αλαλεψλνληαη κε επζχλε ηνπ Κεηαθνξέα ή/θαη ηνπ πεξγνιάβνπ, θαζψο θαη 

ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

 7.9  Ρα  ρξεζηκνπνηνχκελα  νρήκαηα  πξέπεη  λα  δηαηεξνχληαη  θαζ  φιε  ηε 

δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο ζε άξηηα ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν 

Κεηαθνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη αλειιηπψο θαη λα ζπληεξεί ηα 

νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, λα κεξηκλά γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ αληαιιαθηηθψλ ή άιισλ εμαξηεκάησλ, φηαλ 

ρξεηάδεηαη θαη γεληθά λα πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θάζε 

ζηηγκή ε άλεηε, αζθαιήο, απξφζθνπηε θαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 

Πχκβαζεο, κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, ν Κεηαθνξέαο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο 

πεξεζίαο θαη λα απνθαζηζηά θάζε έιιεηςε ή ειάηησκα ησλ νρεκάησλ πνπ ηνπ 

ππνδεηθλχεηαη.  

 Δλδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

ηηο νπνίεο νθείινπλ λα πιεξνχλ ηα δηαηηζέκελα νρήκαηα θάζε ζηηγκή:  

  7.9.1 Ρα ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο, ην ζχζηεκα θξέλσλ θαη νη αλαξηήζεηο ησλ 

νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη κνλίκσο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Ρα 

ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ πξέπεη επίζεο λα είλαη ζπλερψο ζε ηθαλνπνηεηηθή 



 

θαηάζηαζε, ελψ φζα είλαη θζαξκέλα πξέπεη λα αληηθαζηζηψληαη ακέζσο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε αζθαιήο θαη ζσζηή νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νρήκαηνο.   

7.9.2 Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή (πιαίζην) θαζψο θαη φιε ζπλνιηθά ε κεηαιιηθή 

θαηαζθεπή ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπλερψο ζε άξηηα θαηάζηαζε, 

ρσξίο νμεηδψζεηο (ζθνπξηέο) ή άιιεο θζνξέο θαη λα είλαη πξνζηαηεπκέλεο κε ηηο 

θαηάιιειεο επηζηξψζεηο ρξσκάησλ (βαθέο). Ζ δε φιε θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζε απηφ πιήξε ζηεγαλφηεηα.   

7.9.3 Ρα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ηα θαηάιιεια φξγαλα ειέγρνπ, 

ηα νπνία λα βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Ξξέπεη  λα  είλαη  

εθνδηαζκέλα  κε  θαζξέπηεο  ψζηε  λα  εμαζθαιίδνπλ  ζηνλ νδεγφ νξαηφηεηα 

πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Λα δηαζέηνπλ επίζεο θαζαξηζηήξεο ηνπ αλεκνζψξαθα 

(παξκπξίδ) πνπ λα είλαη ιεηηνπξγηθά άςνγνη θαη λα έρνπλ θαηάιιεια ιάζηηρα, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηέιεηνο θαζαξηζκφο ηνπ αλεκνζψξαθα.  

 7.9.4 Ρα θψηα ησλ νρεκάησλ (πνξείαο, θξέλσλ, ηφμα πνξείαο) πξέπεη λα 

ειέγρνληαη θαη λα δηαπηζηψλεηαη θαζεκεξηλά ε θαιή ιεηηνπξγηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ζπζηήκαηα ερεηηθήο θαη θσηεηλήο πξνεηδνπνίεζεο 

(θφξλα, flash, alarm). Κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο πξέπεη λα δηαπηζηψλεηαη θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ ειεθηξνινγηθψλ 

θπθισκάησλ, νξγάλσλ θαη κεραληζκψλ.  

 7.9.5 Ρα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε θαηάιιεια θαη επαξθή 

ζπζηήκαηα αεξηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο ζπλζήθεο άλεζεο, αθφκε θαη θάησ απφ αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο. Πε θάζε πεξίπησζε ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ επαξθή ηζρχ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ νρήκαηνο, ζεξκνθξαζία ε νπνία αλάινγα κε ηελ πεξίνδν (ρεηκεξηλή- ζεξηλή) 

λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  

 Α. ΣΔΗΚΔΟΗΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ: Λα εμαζθαιίδεηαη ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 22 C 

ππφ νπνηεζδήπνηε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.  

Β. ΘΔΟΗΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ: Λα εμαζθαιίδεηαη ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 26 C ππφ 

νπνηεζδήπνηε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. 

Δπίζεο νη παξαπάλσ επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο πξέπεη 

λα επηηπγράλνληαη κέζα ζε είθνζη (20) ην πνιχ ιεπηά ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνχ θη ελψ ην φρεκα είλαη ζε ζηάζε θαη 

εθηεζεηκέλν ζηηο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ  πεξηβάιινληνο  (κε  πξνζηαηεπκέλν).  

Νη  παξαπάλσ πεξηγξαθφκελεο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ησλ νρεκάησλ πξέπεη, κε 

κέξηκλα ηνπ Κεηαθνξέα, λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί θαηά ηελ άθημε ησλ νρεκάησλ 

ζηηο αθεηεξίεο. 7.9.10 Πε θάζε φρεκα νη πφξηεο ζα πξέπεη λα θιείλνπλ θαιά θαη 

λα εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλφηεηα ελψ ην ζχζηεκα ρεηξηζκνχ ηνπο πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζπλερψο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Ζ πξνζέγγηζε φισλ ησλ 

ζπξψλ εμφδνπ πξέπεη λα είλαη αλεκπφδηζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκψλ. 

7.9.11 Πε  πεξίπησζε  δηαξξνήο  θαπζαεξίσλ  ζην  εζσηεξηθφ  ηνπ  νρήκαηνο, 

απηφ θξίλεηαη αθαηάιιειν γηα ηελ εθηέιεζε δξνκνινγίσλ. Κπνξεί δε λα 



 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί κφλν κεηά απφ επηζθεπή θαη ζηεγαλνπνίεζε ηεο δηαξξνήο. 

7.9.12 Ν ζάιακνο ησλ επηβαηψλ ζα είλαη ερεηηθά κνλσκέλνο θαηάιιεια ψζηε ζε 

θακία απφ ηηο ζέζεηο επηβαηψλ λα κελ αλαπηχζζεηαη ζηάζκε ζνξχβνπ κεγαιχηεξε 

ησλ 70DB (A), ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο. 

7.9.13 Όια ηα νρήκαηα ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε ππξνζβεζηήξεο θαηάιιεινπο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θάζε ζηηγκή απνηειεζκαηηθά. Θα δηαζέηνπλ αθφκα 

θαξκαθνθηβψηην πνπ ζα πεξηέρεη, ην θαζνξηζκέλν απφ ηε λνκνζεζία, 

θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, θπιαγκέλν θαηάιιεια. Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ιφγνη αζθαιείαο  επηβάιινπλ  ηε  

ρξεζηκνπνίεζε  αληηνιηζζεηηθψλ  αιπζίδσλ,  ηα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλα θη νη νδεγνί ηνπο νθείινπλ λα πξνζαξκφδνπλ ηηο αιπζίδεο 

ρσξίο θαζπζηέξεζε.  

 7.10 Πε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο, ηα αληίζηνηρα 

νρήκαηα ζα θξίλνληαη  σο  αθαηάιιεια  γηα  ηελ  εθηέιεζε  δξνκνινγίσλ.  Δπίζεο  

ζε  ηέηνηα πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη παξάβαζε ηεο Πχκβαζεο θαη 

εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαγγειίαο ηεο. 

 

 Άξζξν 8  

                            Πηζηνπνίεζε θαη Παξαιαβή Τπεξεζηώλ από ΓΔΗ  

  

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ παξαιαβή απφ ηε ΓΔΖ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 22 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο Πχκβαζεο  
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Άξζξν 1 

Οξνινγία - Οξηζκνί 

 

Καηά ηελ εξκελεία ηεο χκβαζεο ή θαηά ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο πξνο ηε 

χκβαζε αιιεινγξαθίαο, νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηελ παξαθάησ έλλνηα: 

 

- Δπηρείξεζε: Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. (ΓΔΖ) 

 

- Αλάδνρνο:  Δίλαη ην λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηέζεθε κε 
χκβαζε ε παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

-  χκβαζε:  Δίλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. ηνλ φξν απηφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηπρφλ ζπκπιεξψκαηα ηεο 

χκβαζεο. 

 

- πκβαιιφκελνη/ 

 Αληηζπκβαιιφκελνη: Δίλαη ε Δπηρείξεζε θαη o Αλάδνρνο. 

 

- Παξνρή Τπεξεζηψλ: Δίλαη ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη 

ζην πκθσλεηηθφ. 

 

- Διαηηψκαηα: Δίλαη φιεο αλεμαηξέησο νη επηδήκηεο παξεθθιίζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ απφ ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε ή ε έιιεηςε 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε χκβαζε ηδηνηήησλ ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή κέξνπο απηψλ απφ φζα έρνπλ 

ζπκθσλεζεί κε ηε χκβαζε, ηα ζθάικαηα ή θαη νη 

εζθαικέλνη ππνινγηζκνί, νπνηνδήπνηε ζθάικα ή 

νπνηαδήπνηε αηέιεηα, φπσο απηά λννχληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο θαη νπνηαδήπνηε λνκηθά ειαηηψκαηα. 

 

 

Άξζξν 2 

Γιώζζα - Αιιεινγξαθία θαη Έγγξαθα 

 



 

2.1 Ζ επίζεκε γιψζζα ηεο χκβαζεο είλαη ε Διιεληθή. 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη δηάθνξα άιια ηερληθά ζηνηρεία ηεο χκβαζεο 

κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΓΔΖ, λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

2.2 Ζ κεηαμχ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ αιιεινγξαθία ζα γίλεηαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα κέζσ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε Τπεξεζίαο, φπσο 

νξίδεηαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο. 

ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν, ε 

αιιεινγξαθία κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ππφ ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φηη ζα αθνινπζεί θαη ην επίζεκν ειιεληθφ θείκελν. 

 

2.3 Λέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα ζπληαζζφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν 

ζρέδηα, πίλαθεο, πηλαθίδεο ή δηαγξάκκαηα θαζψο θαη ππνβαιιφκελα ηερληθά 

έληππα κπνξεί λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

2.4 Οη εγθξίζεηο ηεο Δπηρείξεζεο πνπ δίλνληαη ζηνλ Αλάδνρν, θαζψο θαη ε 

αιιεινγξαθία, κπνξεί λα γίλνπλ θαη κε ηειενκνηνηππία (fax) ή κε ειεθηξνληθά 

κέζα (π.ρ. e-mail), ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε εκεξνκελία ησλ απεζηαικέλσλ κε ηα αλσηέξσ κέζα 

θεηκέλσλ ζα ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ή ηεο αιιεινγξαθίαο. 

 

 

Άξζξν 3 

Δθπξνζώπεζε ηεο Δπηρείξεζεο 

 

3.1 Ζ δηνίθεζε, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

αζθνχληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε, κέζσ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ 

ζηηο νπνίεο ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη νη εθάζηνηε ππεξεζίεο. ηα 

θαζήθνληα πεξηιακβάλνληαη ε παξαθνινχζεζε θαη o έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνζφηεηαο απηψλ θαη γεληθά ε ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

3.2 H άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δπηρείξεζεο σο πξνο ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ κεηψλεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο θαη ηε χκβαζε. 

 

 



 

Άξζξν 4 

Δθπξνζώπεζε ηνπ Αλαδόρνπ 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο o Αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηρείξεζε ηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ, o νπνίνο ζα είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο λα ηνλ εθπξνζσπεί ζε 

φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη λα πξνβαίλεη, εμ 

νλφκαηφο ηνπ, ζηελ ηαθηνπνίεζε φισλ ησλ δηαθνξψλ θαη δηαθσληψλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζα αλαθχνληαη. 

 

 

Άξζξν 5 

Τπνθαηάζηαζε θαη ππεξγνιαβίεο 

 

5.1 πνθαηάζηαζε 

 

5.1.1 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε 

νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε 

έγθξηζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ππνθαζίζηαηαη απφ 

έλα λέν Αλάδνρν ζπλεπεία είηε: 

 

α. θαηεγνξεκαηηθήο ξήηξαο ηεο Πχκβαζεο, 

β. θαζνιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ Αλαδφρνπ, ιφγσ 
εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαγνξάο, ηεο 
απνξξφθεζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο, 

ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ 
άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίζηεθαλ ζηε Γηαθήξπμε βάζεη ηεο νπνίαο θαηαξηίζηεθε ε 
Πχκβαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο 
νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ 

ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ λ. 4412/2016,  
 

ππφ ηνλ φξν φηη ν λένο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη φια ηα απφ ηε χκβαζε 

δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο απφ απηή ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηεο 

Δπηρείξεζεο, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ Δπηρείξεζε θαη 

απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο. 

ηελ πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ζα ππνγξαθεί απφ κέξνπο φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πκπιήξσκα ηεο χκβαζεο θαη ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο χκβαζεο. 

 



 

5.1.2 ε πεξίπησζε πνπ πησρεχζνπλ ή ηεζνχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

κέιε χκπξαμεο/Έλσζεο, ηα ελαπνκείλαληα κέιε ππνρξενχληαη λα 

νινθιεξψζνπλ ηελ εθηέιεζε χκβαζεο θαη λα αλαιάβνπλ φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ πησρεπζάλησλ ή ησλ ηεζέλησλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε κειψλ, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

  

5.1.3 ε πεξίπησζε έγθξηζεο απφ ηελ Δπηρείξεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο, νιηθά 

ή κεξηθά, ηνπ Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο επζχλεο 

θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, αιιά ζα 

παξακέλεη απεπζείαο θαη εμνινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπ Τπνθαηαζηάηε, ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, σζάλ απηέο νη 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο λα νθείινληαλ ζηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν. 

ηελ πεξίπησζε ππνθαηάζηαζήο ηνπ θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλεο ηνπ απφ 

θνηλνχ κε ηνλ Τπνθαηαζηάηε ηνπ, ν Αλάδνρνο παξαηηείηαη αλεπηθχιαθηα 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο. 

Ζ παξαίηεζε απηή, αλαθνξηθά κε ηνπο Τπνθαηαζηάηεο, πξέπεη επίζεο λα 

αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο πκβάζεηο ππνθαηάζηαζεο πνπ ζπλάπηεη ν 

Αλάδνρνο. Δπίζεο, ζηηο ελ ιφγσ πκβάζεηο ησλ Τπνθαηαζηαηψλ κε ηνλ 

Αλάδνρν, πξέπεη λα αλαθέξεηαη φηη νη Τπνθαηαζηάηεο, θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο χκβαζεο, ζα επζχλνληαη θαζέλαο πιήξσο θαη απφ θνηλνχ, αδηαίξεηα 

θαη εηο νιφθιεξνλ καδί κε ηνλ Αλάδνρν, έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο γηα ην 

αληηθείκελν ηεο αληίζηνηρεο ππνθαηάζηαζεο. 

 

5.2 πεξγνιάβνη/πνπξνκεζεπηέο 
 

5.2.1 Ωο Τπεξγνιάβνη ή Τπνπξνκεζεπηέο ηνπ Αλαδφρνπ λννχληαη απηνί πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο χκβαζεο, κε έγγξαθε 

ζχκβαζε ππεξεζηψλ. 

 

5.2.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ειεχζεξνο λα δηαιέμεη ηνπο Τπεξγνιάβνπο θαη 

Τπνπξνκεζεπηέο ηνπ κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

α. Οη ππνςήθηνη Τπεξγνιάβνη θαη Τπνπξνκεζεπηέο ζα είλαη έκπεηξνη θαη 

αμηφπηζηνη νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

β. Ζ επηινγή θάπνηνπ Τπεξγνιάβνπ ή Τπνπξνκεζεπηή γηα θχξηα 

ηκήκαηα ηεο χκβαζεο ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηρείξεζεο. Ζ 

έγθξηζε απηή ζα αθνξά κφλν ζηελ απφ ηερληθήο πιεπξάο εκπεηξία θαη 

αμηνπηζηία ηνπο. Σα θχξηα ηκήκαηα ηεο χκβαζεο, γηα ηα νπνία ε 

Δπηρείξεζε ζα δεηήζεη ηελ έγθξηζε ησλ Τπεξγνιάβσλ ή 

Τπνπξνκεζεπηψλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 



 

απφδεημε ηεο εκπεηξίαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ αλαθέξνληαη ζηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο. 

 

γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηζπκεί λα αληηθαηαζηήζεη θάπνηνλ 

εγθεθξηκέλν Τπεξγνιάβν ή Τπνπξνκεζεπηή ηνπ, ζα κπνξεί λα ην 

θάλεη κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

5.2.3 Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ είλαη απαξαίηεηε ζε πεξίπησζε πνπ νη 

Τπεξγνιάβνη θαη Τπνπξνκεζεπηέο αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε, νπφηε ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπηρείξεζε. 

ε πεξίπησζε πάλησο πνπ ν Αλάδνρνο ζέιεη λα αληηθαηαζηήζεη θάπνηνλ 

απφ ηνπο Τπεξγνιάβνπο θαη ηνπο Τπνπξνκεζεπηέο απηνχο, ζα πξέπεη 

λα δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηεο ΓΔΖ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

παξάγξαθν 5.2.2.γ. 

 

5.2.4. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο θαη ην αξγφηεξν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

εθηέιεζήο ηεο ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο, ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ Δπηρείξεζε ην φλνκα, ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη 

νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο, εθφζνλ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε θαη είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηε ΓΔΖ θάζε 

αιιαγή ησλ σο άλσ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο 

θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 

ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηηο ελ 

ιφγσ ππεξεζίεο. 

 

5.2.5 ε θάζε πεξίπησζε εθηέιεζεο κέξνπο ηεο χκβαζεο κε Τπεξγνιάβνπο, 

ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, αιιά ζα παξακέλεη απεπζείαο θαη 

εμνινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ 

Τπεξγνιάβσλ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, σζάλ απηέο νη πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο λα νθείινληαλ ζηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν. 

 

5.3 Αλάιεςε απφ ηε ΓΔΖ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πξνο πεξγνιάβνπο/ 

πνπξνκεζεπηέο ηνπ 
 

Ζ Δπηρείξεζε δχλαηαη βάζεη ξεηνχ φξνπ ηεο χκβαζεο ή κεηά απφ ζπκθσλία 

κε ηνλ Αλάδνρν, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Τπεξγνιάβνπ/Τπνπξνκεζεπηή θαη φηαλ 



 

ην επηηξέπεη ε θχζε ηεο ζχκβαζεο, λα αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ έλαληη Τπεξγνιάβσλ/Τπνπξνκεζεπηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

336 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 18.9 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαβνιή απεπζείαο ζηνλ 

ππεξγνιάβν ηεο νθεηιφκελεο ακνηβήο ηνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο, δπλάκεη 

ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο κε ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, ζηνπο 

εηδηθνχο φξνπο ηεο χκβαζεο ή ζε ζρεηηθφ ζπκπιήξσκά ηεο θαζνξίδνληαη ηα 

εηδηθφηεξα κέηξα ή κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ Αλάδνρν λα εγείξεη 

αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

Ζ αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ απφ ηελ Δπηρείξεζε ζε 

θακία πεξίπησζε δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

Άξζξν 6 

Δθρώξεζε 

 

6.1 Απαγνξεχεηαη, είλαη άθπξε θαη ρσξίο λνκηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ Δπηρείξεζε, ε 

εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο ή δηθαηψκαηνο πνπ κπνξεί λα έρεη θαηά ηεο 

Δπηρείξεζεο θαη πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε ή ζε ζρέζε κε απηή, εάλ γίλεη 

ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΓΔΖ. 

 

6.2 Δηδηθφηεξα, ε εθρψξεζε ηεο θαηαβνιήο ζπκβαηηθψλ πνζψλ, ην χςνο ησλ 

νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην νγδφληα 

ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 

πξναλαθεξζείζα έγθξηζε θαη κε δηθαίσκα ηεο ΓΔΖ γηα πεξαηηέξσ αθαίξεζε: 

 

6.2.1 Θάζε απαίηεζεο ηεο ΓΔΖ, απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία θαη εάλ 

πξνέξρεηαη. 
6.2.2 Θάζε νθεηιήο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν νπνίνο ζα 

είρε ην δηθαίσκα λα ηελ εηζπξάμεη απφ ηελ Δπηρείξεζε. 
6.2.3 Θάζε νθεηιήο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Γεκφζην πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ 

ηα Απνδεηθηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ησλ 

νπνίσλ ε πξνζθφκηζή είλαη απαξαίηεηε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη 
ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

6.2.4 Κάζε νθεηιήο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ είρε 

απαζρνιεζεί ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, ε νπνία έρεη αλαγγειζεί ζηε 

ΓΔΖ ζχκθσλα κε ην άξζξν 702 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 



 

 

6.3 Ζ πην πάλσ έγθξηζε εθρψξεζεο ζα ρνξεγείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: 
- ζηε δεηνχκελε ζχκβαζε εθρψξεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο νη 

αλσηέξσ φξνη, ε κε δηαηχπσζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ηεο 

εθ κέξνπο ηεο ΓΔΖ θαη 

- ζα έρεη άκεζε θαη επλντθή επίδξαζε ζηελ πξφνδν ηεο χκβαζεο. 

 

6.4 Ζ πην πάλσ ζχκβαζε εθρψξεζεο ζα ζεσξείηαη έγθπξε εθφζνλ απνδεδεηγκέλα 

έρεη θνηλνπνηεζεί ζηε ΓΔΖ. 

 

 

Άξζξν 7 

Γλώζε ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ 

 

7.1 Ο Αλάδνρνο βεβαηψλεη φηη νη ζπκβαηηθέο ηηκέο είλαη απνηέιεζκα δηθψλ ηνπ 

ππνινγηζκψλ θαη βαζίδνληαη ζηε δηθή ηνπ γλψζε θαη εθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη 

θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ θαη φρη ζε νπνηαδήπνηε πεξηγξαθή ή δήισζε ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 

7.2 ε θακία πεξίπησζε o Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο ή πξφζζεηεο 

ακνηβήο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πιελ ησλ 

ξεηά αλαθεξνκέλσλ ζηε χκβαζε. 

 

 

Άξζξν 8 

Πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ 

 

8.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλεο, ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη, θαηά πεξίπησζε ππεξεζίαο, απφ ηε ΓΔΖ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε θαη είλαη 

ππεχζπλνο, δπλάκεη ηνπ Αζηηθνχ θαη Πνηληθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ, γηα φιεο ηηο 

πξάμεηο ή θαη παξαιείςεηο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνχζα χκβαζε. 

 

8.2 Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί o Αλάδνρνο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

αζρέησο εηδηθφηεηαο, πξέπεη λα είλαη ηθαλφ, εηδηθεπκέλν θαη λα έρεη φια ηα 



 

πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

θαη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο. 

 

8.3 Ζ Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά, κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ 

Αλάδνρν, ηελ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

(Έιιελα ή αιινδαπνχ) πνπ θξίλεηαη γηα νπνηνδήπνηε βάζηκν ιφγν σο 

αθαηάιιειν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο αληηξξήζεηο λα 

απνκαθξχλεη ην κέινο απηφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη δελ 

κπνξεί λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 

8.4 ηελ πεξίπησζε πνπ απνζχξεηαη ή απνκαθξχλεηαη έλα κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Αλαδφρνπ, o Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζηεί ηελ απνκάθξπλζε απηή 

σο ιφγν θαζπζηέξεζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

 

Άξζξν 9 

Νπρηεξηλή, ππεξσξηαθή εξγαζία- Δξγαζία ηηο αξγίεο θαη ενξηέο 

 

9.1 Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε απφ ηνλ Αλάδνρν λπρηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο 

θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηνπο 

Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο, εθηφο αλ ππάξρεη ξεηή απαγνξεπηηθή εληνιή ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο, 

ππνρξενχηαη φκσο λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ 

ζε ηέηνηεο εξγαζίεο. 

9.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθνηλψλεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 

ΓΔΖ γξαπηά, πξηλ απφ 24 ηνπιάρηζηνλ ψξεο, ηελ πξφζεζή ηνπ λα εθηειέζεη 

εξγαζία λπρηεξηλή, ππεξσξηαθή ή θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο. 

 

9.3 Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο 

γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα παξάηαζε 

ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία, ε Δπηρείξεζε ζα ζπλεγνξεί, εθφζνλ 

θξίλεηαη απαξαίηεην θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

 



 

9.4 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο λπρηεξηλήο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη παληφο ηξίηνπ, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα πνπ λα 

επηηξέπνπλ ηελ θαιή απφ θάζε άπνςε θαη ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

9.5 Δάλ γηα ηελ ηερληθή αξηηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή εμαηηίαο άιισλ πεξηνξηζκψλ ζηηο 

ψξεο εξγαζίαο πνπ επηβάινπλ ηξίηνη (Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Γήκνη θαη 

Κνηλφηεηεο, ζεκαληηθνί Καηαλαισηέο θ.ιπ.) είλαη αλαγθαία, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηρείξεζεο, ε λπρηεξηλή ή ππεξσξηαθή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο 

αξγίεο θαη ενξηέο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή, 

λα ηελ πξαγκαηνπνηεί ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, 

εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 

 

 

Άξζξν 10 

Δπζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ – Πεξηνξηζκνί Δπζύλεο πκβαιινκέλσλ 

 

10.1 O Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ άξηηα, πιήξε, εκπξφζεζκε, έληερλε θαη 

ζχκθσλε πξνο ηνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο, παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζχκθσλα θαη κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

  

10.2 O Αλάδνρνο θαη νη Τπεξγνιάβνη ηνπ πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

ή ζε ζρεηηθέο δηεζλείο δηαηάμεηο, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα XIV 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηνπ λ. 4412/2016, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δηδηθφηεξα 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη απζηεξά πξνο ηνπο ηζρχνληεο ζηελ Διιάδα 

ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Καλνληζκνχο θαη Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, θαη 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία θαη κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο δηαηάμεσλ, έγγξαθεο δηαηαγέο απφ Γεκφζηεο, Γεκνηηθέο ή 

άιιεο Αξρέο, πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε λφκηκεο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, θαζψο θαη πξνο ηνπο Καλνληζκνχο θαη 

ηηο έγγξαθεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Δπηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Καλνληζκψλ Αζθαιείαο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

Δπίζεο πξέπεη λα: 

 



 

α. παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ππφ αζθαιείο ζπλζήθεο φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο 

θαη φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο 

ηξίηνπο. 

β. εθδίδνπλ κε κέξηκλά ηνπο θαη δαπάλεο ηνπο θάζε άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηνπο παξαπάλσ Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη 

ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο. 

γ. αλαθέξνπλ ακέζσο ζηελ Δπηρείξεζε θαη ηηο Αξκφδηεο Αξρέο θαη παίξλνπλ 

φια ηα αλαγθαία κέηξα, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζε νπνηνδήπνηε άηνκν ή 

δεκίαο ζε νπνηαδήπνηε ηδηνθηεζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο 

Δπηρείξεζεο). 

δ. αλαθέξνπλ ζηελ Δπηρείξεζε νπνηαδήπνηε δεκηά ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο ή 

απψιεηα εμνπιηζκνχ ηεο. 

ε. αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηρείξεζε ηηο δηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή 

θνηλνπνηνχληαη ζε απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα 

δηάθνξα έγγξαθα ησλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε ηα ππνδεηθλπφκελα κέηξα 

ειέγρνπ, αζθάιεηαο θ.ιπ. 

 

10.2 Δηδηθφηεξα θαη κέρξη ηελ Παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ: 

  

10.2.1 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε 

ειαηηψκαηνο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

 

10.2.2 Δπίζεο o Αλάδνρνο επζχλεηαη: 

 

α. έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη έλαληη ηνπ 

δηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα δεκίεο γεληθά, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεκηέο ζε ηδηνθηεζία, νη ζσκαηηθέο βιάβεο ή 

θαη ζάλαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, αθφκε θαη απηψλ πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

 

β. έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο, γηα ζεηηθέο δεκίεο ή άκεζεο ζεηηθέο 

δαπάλεο πνπ ζα ππνζηεί ιφγσ κε εθπιεξψζεσο απφ ηνλ 

Αλάδνρν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πνπ απνξξένπλ 

απφ ειαηηψκαηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή θαη απφ ηελ 

εθηέιεζε απηψλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

 

10.3 Σέινο γηα θάζε κε εθπιήξσζε ή πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ, επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο 



 

θαη αλαιακβάλεη θάζε ζρεηηθή επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε, είηε 

αζηηθή είηε πνηληθή, έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο θαη θάζε ηξίηνπ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη κε δαπάλεο ηνπ ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο Δπηρείξεζεο ζε θάζε ηπρφλ ζρεηηθή αγσγή θαη κήλπζε, πνπ 

ζα εγείξεη νπνηνζδήπνηε θαηά ηεο Δπηρείξεζεο ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, γηα 

ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ 

Τπνπξνκεζεπηψλ / Τπεξγνιάβσλ ηνπ ή θαη ηνπ Σξίηνπ. Οη δαπάλεο απηέο ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε πνπ ήζειε ηειεζηδίθσο θξηζεί φηη 

νη σο άλσ ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο δελ εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα επζχλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ ή ησλ Τπνπξνκεζεπηψλ / Τπεξγνιάβσλ ηνπ ή θαη ηνπ Σξίηνπ. 

 

10.4 Οη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε χκβαζε δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, πξνζαπμαλφκελνπ κε ην ηίκεκα ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο θαζψο θαη κε ηηο 

αλαζεσξήζεηο ηνπο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ζπληξέρεη ιφγνο 

απφξξηςεο ησλ ππεξεζηψλ, νπφηε ην πνζνζηφ απηφ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 

εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ σο άλσ θαζνξηδνκέλνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 

Οη επζχλεο ηεο Δπηρείξεζεο γηα απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε χκβαζε δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πξνζαπμαλφκελνπ κε ην ηίκεκα ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο θαζψο θαη κε ηηο 

αλαζεσξήζεηο ηνπο. 

Δπηπιένλ νη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη δελ ζα επζχλνληαη έλαληη αιιήισλ 

γηα ηπρφλ έκκεζεο δαπάλεο ή/θαη απνζεηηθέο δεκίεο. 

 

 

Άξζξν 11 

Παξαηηήζεηο θαη Δγθξίζεηο 

 

11.1 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε επηιέμεη λα παξαηηεζεί απφ νπνηαδήπνηε 

δηθαηψκαηά ηεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηκήκαηφο ηνπο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

Δπηρείξεζε εγθξίλεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν, ζρέδην ή ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε 

παξαίηεζε απηή απφ δηθαίσκα ή ε παξνρή έγθξηζεο θαη' νπδέλα ηξφπν 

απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν ησλ επζπλψλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

 



 

11.2 Ο Αλάδνρνο παξαηηείηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φισλ ησλ θαηά ηα άξζξα 325-

329 θαη 1106 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα δηθαησκάησλ ηνπ κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 18.4 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

Δπίζεο παξαηηείηαη εθηφο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ 

άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ή /θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ νπνηνδήπνηε άιιν Νφκν, δηάηαμε θ.ιπ. πνπ είλαη ζε ηζρχ ή ζα ηζρχζεη ζην 

κέιινλ θαη αθνξνχλ ζε αλαζεψξεζε ή /θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, έλαληη ηνπ νπνίνπ απηφο αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη 

ηνχην αλεμάξηεηα νπνησλδήπνηε ηπρφλ κεηαβνιψλ ζπλζεθψλ, εθηφο αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε χκβαζε, δνζέληνο φηη ηνλ θίλδπλν ηεο απξφνπηεο 

κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ ηνλ ζεσξεί ν Αλάδνρνο σο ελδερφκελν θαη ηνλ 

απνδέρεηαη. 

Πηελ έλλνηα ηεο αλσηέξσ απξφνπηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ δελ 
πεξηιακβάλεηαη ε ηξνπνπνίεζε Λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ Ξξνζηαζία ηνπ 

Ξεξηβάιινληνο, ζην βαζκφ πνπ κε ηελ ηηκνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 
Πχκβαζε δελ θαιχπηεηαη ην θφζηνο ησλ επηπιένλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα 
πξνθχςνπλ εμαηηίαο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ. 

 

 

 

Άξζξν 12 

Δγγπήζεηο - Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 

 

12.1 Ο Αλάδνρεο εγγπάηαη ηελ πηζηή εθπιήξσζε φισλ ησλ απφ ηε χκβαζε 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζψο θαη ηελ θαιή θαη ηερληθά άξηηα, ζχκθσλα πξνο ηνπο 

φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηνπο παξαδεδεγκέλνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο 

επηζηήκεο, παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ψζηε απηέο λα είλαη θαηάιιειεο γηα 

ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπκθσλήζεθαλ θαη πξννξίδνληαη, κέζα ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε. 

 

12.2 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ εγγπεζέλησλ απφ απηφλ, ε 

Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη λα αζθήζεη φια ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα πνπ ηεο 

παξέρνληαη απφ ηε χκβαζε. Ζ κε άζθεζε φκσο απφ ηελ Δπηρείξεζε 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο, δελ ζα εξκελεχεηαη σο παξαίηεζε ηεο 

Δπηρείξεζεο απφ ηα δηθαηψκαηα απηά. 

 

12.3 Γηα ηελ αθξηβή, εκπξφζεζκε θαη πηζηή εθπιήξσζε ησλ απφ ηε χκβαζε 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο 

ηξίηνπο έλαληη ησλ νπνίσλ ε Δπηρείξεζε ηπρφλ ζα επζχλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Διιεληθνχο Νφκνπο γηα θαηαβνιή πξνζηίκσλ θαη πνηληθψλ ξεηξψλ ιφγσ ηεο κε 



 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηε 

χκβαζε, o Αλάδνρνο παξέρεη εγγπήζεηο πνπ απνηεινχληαη: 

 

 α. Απφ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 β. Απφ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο πνπ θαηαηίζεηαη γηα ηελ 

αλάιεςε απφ ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθήο πξνθαηαβνιήο, αλ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

χκβαζε. 

 

12.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (ΔΔΚΔ) 

 

12.4.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηελ Δπηρείξεζε ΔΔΚΔ, 

ζχκθσλα κε ππφδεηγκα ηεο ΓΔΖ, πνπ εθδίδεηαη κε δαπάλεο ηνπ, ην 

πνζφ ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην πκθσλεηηθφ. 

 

12.4.2 Γηα νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο θαη εθφζνλ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απμήζεηο καδί ππεξβαίλνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ΔΔΚΔ. 

 

12.4.3 ε πεξίπησζε πνπ o Αλάδνρνο αξλείηαη λα θαηαζέζεη ηηο σο άλσ 

ζπκπιεξσκαηηθέο ΔΔΚΔ, ηφηε ε Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη λα παξαθξαηεί ηα 

αληίζηνηρα πνζά απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξη 

ηελ θαηάζεζε ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ. 

 

12.4.4 Ζ Δπηρείξεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δηθαηνχηαη λα θεξχμεη θαηαπεζνχζα 

ηελ ΔΔΚΔ, κεξηθά ή νιηθά, ιφγσ νπνηαζδήπνηε απαίηεζήο ηεο θαηά ηνπ 

Αλαδφρνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε χκβαζε. 

 

12.4.5 Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην κεηαμχ δελ ζα ζπληξέμεη ιφγνο γηα 

θαηάπησζε, ε ΔΔΚΔ ζα επηζηξαθεί ζηνλ εθδφηε ηεο κεηά ηελ Παξαιαβή 

ησλ παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο χκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πκθσλεηηθφ. Ζ ΔΔΚΔ δελ ζα επηζηξαθεί, 

εθφζνλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ηεο Δπηρείξεζεο θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, 

νπφηε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κε άιιε πνπ λα 

θαιχπηεη ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο.  

 



 

12.4.6 Γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ΔΔΚΔ, o Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή 

αίηεζε ζηελ Δπηρείξεζε. 

 

12.5 Παξνρή Δγγπήζεσλ – έθδνζε Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

 

Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο παξέρνληαη κε ηε κνξθή Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, νη 

νπνίεο εθδίδνληαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε αληίζηνηρα 

ππνδείγκαηα ηεο Δπηρείξεζεο, ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην πνζφ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην πκθσλεηηθφ ή ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

12.5.1 Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ εθδνζεί απφ πηζησηηθά ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα 

ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016, 

ηεο απνδνρήο ηεο ΓΔΖ, ηελ νπνία ε Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα αξλεζεί 

αδηθαηνιφγεηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζε: 

 

α. έλα θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ή 

β. έλα θξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή 

γ. ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Γ (Government Procurement Agreement - 

GPA) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 

 

θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απηφ ην δηθαίσκα. 

 

12.5.2 Μπνξεί επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Σακείν Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 

12.6 Ηζρχο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ σο άλσ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ θαζνξίδεηαη ζην 

Ππκθσλεηηθφ ηεο Πχκβαζεο. 

Ζ ηζρχο απηψλ ησλ Δγγπεηηθψλ Eπηζηνιψλ ζα παξαηείλεηαη πέξαλ ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ρσξίο θακία αληίξξεζε, κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα 

ηεο ΓΔΖ πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ησλ 



 

Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ απηψλ. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 

Αλαδφρνπ ε ΓΔΖ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαηάπησζε ησλ ππφςε 

Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ. 

 

Άξζξν 13 

Πξνζεζκίεο 

 

13.1 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνπεξαηψζεη θάζε ηκήκα, 

θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην πκθσλεηηθφ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην Πξφγξακκα Δθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο. 

 

13.2 O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνθπγή θάζε 

θαζπζηέξεζεο. 

Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο, 

ηκεκαηηθέο ή ζπλνιηθή, ζα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ 

παξφληνο ηεχρνπο ζε ζρέζε κε ηηο Πνηληθέο Ρήηξεο γηα θαζπζηεξήζεηο θαη ζα 

επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ίδην άξζξν. 

 

13.3 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο (ηκεκαηηθήο ή 

ζπλνιηθήο), θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα ηέηνην πνπ λα εμαληιείηαη ην αληίζηνηρν 

αλψηαην φξην ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ πνπ επηβάιινληαη γηα θαζπζηεξήζεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ ε ΓΔΖ δηθαηνχηαη λα 

εθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο 

ηεχρνπο πεξί θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε θαηαγγειία 

ζα ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν δηθαίσκά ηεο απηφ ε ΓΔΖ κπνξεί λα ην αζθήζεη θαη πξηλ απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο εάλ πξνδήισο πξνθχπηεη φηη ε 

χκβαζε δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί έγθαηξα. 

 

13.4 Οη πξνζεζκίεο ζα παξαηείλνληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε γηα φζν ρξφλν θξίλεηαη 

εχινγν, εθφζνλ νη θαζπζηεξήζεηο πξνέθπςαλ, είηε απφ ιφγνπο πνπ δελ 

αθνξνχλ ζηνλ Αλάδνρν, είηε νθείινληαη ζε Αλσηέξα Βία, φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

 

13.5 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ε Δπηρείξεζε δελ ππνρξενχηαη λα πξνρσξήζεη ζε θακία 

ηξνπνπνίεζε ησλ πξνζεζκηψλ, αλ ν Αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: 



 

 

α. Δηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Δπηρείξεζε φηη πξνηίζεηαη λα δεηήζεη 

παξάηαζε πξνζεζκίαο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηφηε πνπ εκθαλίζηεθε θάπνην γεγνλφο ην νπνίν δηθαηνινγεί 

ηελ παξάηαζε. 

 

β. Απνζηείιεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηε ιήμε ηνπ 

γεγνλφηνο, έγγξαθε έθζεζε γηα ηελ αθξηβή θχζε θαη έθηαζε ηνπ 

γεγνλφηνο, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ. ηελ έθζεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ιεπηνκεξήο αηηηνιφγεζε 

ηεο παξάηαζεο ηελ νπνία δεηά, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε έθζεζή ηνπ λα 

δηεξεπλεζεί έγθαηξα. 

 

 

Άξζξν 14 

Σξνπνπνηήζεηο ηεο ύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

 

14.1 Ζ Δπηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί 

ηε χκβαζε ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 

14.1.1 Λφγσ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

 

ε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε ηδηαίηεξν άξζξν ηνπ 

πκθσλεηηθνχ ηεο χκβαζεο ηπρφλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. ε 

θαηαθαηηθή πεξίπησζε, ζην ελ ιφγσ άξζξν, πεξηγξάθνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ην αληηθείκελν, ε θχζε θαη ε έθηαζε ησλ 

πξναηξέζεσλ θαζψο θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ. Σα δηθαηψκαηα απηά θαζνξίδνληαη θαη αζθνχληαη κε 

ηξφπν πνπ δελ κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο χκβαζεο. 

 

14.1.2 Λφγσ εθηέιεζεο πξφζζεησλ ή/θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ή 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή χκβαζε 

 

14.1.2.1 Θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο αξηηφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ε Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη: 
 



 

α. λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηε κνξθή, ζηελ 
πνηφηεηα, ζην είδνο θαη ζηελ πνζφηεηα νπνηνπδήπνηε 

ηκήκαηνο ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δπλαηφηεηαο λα παξαιείςεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο, κε 
αλάινγε κεηαβνιή ηνπ Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, ρσξίο ν 

Αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αχμεζε ησλ ηηκψλ 
κνλάδαο ή λα εγείξεη άιιεο απαηηήζεηο, εθφζνλ: 

 
αα. Ζ Πχκβαζε έρεη ζπλαθζεί κε νπνηνδήπνηε Πχζηεκα 

Ξξνζθνξάο, εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο 

επφκελεο πεξηπηψζεηο αβ. θαη αγ., θαη ε 
ζπλεπαγφκελε κεηαβνιή ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ή ησλ επί κέξνπο ηηκεκάησλ δελ 
ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 26 

ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 
 

αβ. Ζ Πχκβαζε έρεη ζπλαθζεί κε ην Πχζηεκα 
Ξξνζθνξάο κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε Ρηκνινγίνπ, 

ε κεηαβνιή ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο δελ 
ππεξβαίλεη ην δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) θαη δελ 

ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

αγ. Ζ ζχκβαζε έρεη ζπλαθζεί κε ην Πχζηεκα 
πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη κειέηε θαη 

θαηαζθεπή, ε ζπλεπαγφκελε κεηαβνιή ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ή ησλ επί κέξνπο ηηκεκάησλ 
δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 26 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ζπληξέρνπλ ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε ε. 

ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

β. λα αλαζέηεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε λέσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο εθπφλεζεο ηπρφλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, νη νπνίεο 
θαζίζηαληαη αλαγθαίεο ή/θαη απαξαίηεηεο θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο 
Πχκβαζεο, απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο 

πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο 
αξηηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή 
ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

ηεο Πχκβαζεο, εθφζνλ: 

 

βα) δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ παξνχζα 
Πχκβαζε γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, 
παξαδείγκαηνο ράξηλ απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, 
ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε 

ηελ αξρηθή ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ 
κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηελ Δπηρείξεζε ή φηαλ 
απηέο νη ππεξεζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα 



 

δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε, είλαη 
απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνχζαο Πχκβαζεο θαη 
 

ββ) ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή αχμεζε δαπαλψλ γηα ηελ 
Δπηρείξεζε. 

 

14.1.2.2 Οη σο άλσ κεηαβνιέο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηπρφλ ζπκβνιαηνπνηεκέλνπ 

θνλδπιίνπ απξνβιέπησλ δαπαλψλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην 

πκθσλεηηθφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ππνγξαθή 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ππφςε κεηαβνιέο ζπλεπάγνληαη 

αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηφηε απηέο 

αλαηίζεληαη ζηνλ Αλάδνρν κε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε.   

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο κεηαβνιέο ρσξίο λα 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αχμεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ 

κνλάδαο ή λα εγείξεη άιιεο απαηηήζεηο. 

Δθφζνλ απφ ηηο κεηαβνιέο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο 

πξνθχπηεη κείσζε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο δελ 

απαηηείηαη ε ππνγξαθή ζπκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο. Ζ 

κείσζε πηζηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ.  

 

 

14.1.3 Λφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ε Δπηρείξεζε επίζεο 

δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί ηε χκβαζε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ έλαλ επηκειή αλαζέηνληα θνξέα, φπσο 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ε εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή 

θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ. 

Γηα ηηο ππφςε ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

ζπλεπάγνληαη κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

ζα ζπλάπηεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε. 

 

14.1.4 Λφγσ ππνθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 



 

 

14.2 Οη σο άλσ ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 14.1.2 θαη 14.1.3 

γλσζηνπνηνχληαη ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ 

ε αμία ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο είλαη κεγαιχηεξε ησλ ελσζηαθψλ νξίσλ θαη ε 

πξνζαχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη ηα ελσζηαθά φξηα. 

 

14.3 Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε θακία κεηαβνιή, ζπκπιεξσκαηηθή 

ππεξεζία θαη ελ γέλεη ηξνπνπνίεζε, απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο 14.1.1, 14.1.2 θαη 14.1.3, ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο 

Δπηρείξεζεο. Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ιάβεη ζρεηηθή εληνιή, ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη δελ έρεη δηθαίσκα λα 

αξλεζεί ηελ ππνρξέσζε απηή. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη κε ζρεηηθή εληνιή ηεο Δπηρείξεζεο δελ 

εμαζζελνχλ νχηε αθπξψλνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηε χκβαζε. Οη 

ζπλέπεηεο, εάλ ππάξρνπλ, ζα αληηκεησπίδνληαη φπσο πξνβιέπεηαη θαησηέξσ. 

 

14.4 Σηκέο ζπκπιεξσκαηηθψλ ή λέσλ ππεξεζηψλ 

 

14.4.1 Όιεο νη κεηαβνιέο γίλνληαη κε Δληνιή Σξνπνπνίεζεο, ζα απνηηκψληαη 

δε κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε, εθφζνλ νη ηηκέο 

απηέο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηρείξεζεο, είλαη εθαξκφζηκεο. 

Δάλ ζηε χκβαζε δελ πεξηιακβάλνληαη ηηκέο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζνξίδνληαη λέεο ηηκέο, κε βάζε ηηκέο ηεο 

χκβαζεο γηα παξεκθεξείο ππεξεζίεο. 

Γηα ππεξεζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο νη ηηκέο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία θφζηνπο. 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα δηελεξγνχληαη 

δνθηκαζηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

14.4.2 ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ δχν κεξψλ ε Δπηρείξεζε ζα 

θαζνξίζεη ηηο ηηκέο πνπ θαηά ηε γλψκε ηεο ζεσξνχληαη θαηάιιειεο θαη 

εχινγεο θαη ζα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ 

παξφληνο ηεχρνπο. 

 

14.5 Σξνπνπνίεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζχκβαζεο 

  



 

Όηαλ νη ζρεηηθέο κεηαβνιέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε 

εθηέιεζεο, νιηθά ή κεξηθά, ηεο χκβαζεο, ηφηε ζπκθσλείηαη παξάηαζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο 

ηεχρνπο. 

 

14.6 Μεηαβνιέο ζχκβαζεο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

 

Ζ Δπηρείξεζε δηα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο έρεη ην δηθαίσκα θαηά ηε δηάξθεηα 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, λα δερζεί ή λα απνξξίςεη πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο κεηαβνιέο ζηε κνξθή, ζηελ πνηφηεηα, ζην είδνο θαη 

ζηελ πνζφηεηα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηφο ηνπο. 

 

 

Άξζξν 15 

Έιεγρνο Τπεξεζηώλ 

 

15.1 Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ππφθεηηαη ζην ζπλερή γεληθφ 

έιεγρν ηεο Δπηρείξεζεο ή άιισλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ 

Δπηρείξεζε γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

15.2 Ζ Δπηρείξεζε, αλ απφ ηνλ έιεγρν, πνπ αζθεί ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, 

ζεσξήζεη αηηηνινγεκέλα φηη ε κέζνδνο εξγαζίαο ή ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί o Αλάδνρνο δελ είλαη επαξθή ή θαηάιιεια ή δελ εθηεινχληαη 

ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα, Καλνληζκνχο, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο 

νδεγίεο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ε ηέιεηα, νηθνλνκηθή, εκπξφζεζκε, αζθαιήο 

θαη απφιπηα ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο παξνρή ππεξεζηψλ, έρεη ην 

δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη  κε ηηο εληνιέο απηέο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε 

πξφζζεηε πιεξσκή ή αχμεζε ησλ ηηκψλ. 

   

Ζ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ Δπηρείξεζε κε θαλέλα ηξφπν δελ ειαηηψλεη ηελ επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

Άξζξν 16 

Διαηηώκαηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

 



 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη κέρξη ηελ 

παξαιαβή ηνπο, απηέο είλαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηρείξεζεο ηεθκεξησκέλα 

ειαηησκαηηθέο, αηειείο ή αθαηάιιειεο ή δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά δελ ζπκθσλνχλ κε εθείλα πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε, ε 

αξκφδηα Τπεξεζία δηθαηνχηαη, κε έγγξαθε εληνιή ηεο, λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα 

πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, ή πξφζζεηε εξγαζία ηελ νπνία θξίλεη απαξαίηεηε. 

Άξζξν 17 

πκβαηηθό Σίκεκα 

 

17.1 Σν πκβαηηθφ Σίκεκα αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ πκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη εάλ είλαη ζηαζεξφ ή ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε θαη ζε φπνηα έθηαζε 

απηνχ. 

 

17.2 Ζ Δπηρείξεζε ζα θαηαβάιεη θαη ν Αλάδνρνο ζα πιεξσζεί ην πκβαηηθφ Σίκεκα, 

απνδερφκελνο φηη έιαβε ππφςε ηνπ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο θαη φιεο 

ηηο ζπλζήθεο θαη κεηαβνιέο, νη νπνίεο δχλαληαη θαη' νπνηνδήπνηε ηξφπν λα 

επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ηελ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα 

εθηειέζεη θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξάζρεη. 

 

17.3 Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη επίζεο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ επάξθεηα ησλ ηηκψλ ηνπ (θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 696 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα) θαη απνδέρεηαη φηη ην 

παξαπάλσ ηίκεκα ζα απνηειεί πιήξε απνδεκίσζή ηνπ θαη φηη απηφ θαιχπηεη, 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ρσξίο πεξηνξηζκφ θαη φισο ελδεηθηηθψο, νη δαπάλεο ησλ 

κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο γηα κεηαθηλήζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ε αμία νπνησλδήπνηε εθνδίσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ ππφςε ππεξεζηψλ, νη δαπάλεο αζθάιηζεο, ηα γεληθά έμνδα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ, ηειψλ, δαζκψλ θ.ιπ.), νη θάζε είδνπο 

επηβαξχλζεηο ζε ζρέζε κε ην θάζε θαηεγνξίαο πξνζσπηθφ ηνπ ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ηδίσο νη εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε ζε φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ην θέξδνο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο πξνβιέςεηο ηεο χκβαζεο. 

 

 

Άξζξν 18 

Σξόπνο πιεξσκήο - πκςεθηζκόο Απαηηήζεσλ - Δθθαζάξηζε 

Λνγαξηαζκώλ 

 



 

18.1 Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο θαη εληφο θαζνξηδφκελεο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο χκβαζεο 

πξνζεζκίαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηελ Δπηρείξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη επαθξηβή θαη πιήξε. Μέζα ζηελ 

πξνζεζκία απηή ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη νη 

πάζεο θχζεσο έιεγρνη ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. ε πεξίπησζε αξγίαο, σο εκεξνκελία εμφθιεζεο ησλ 

ηηκνινγίσλ ζα ζεσξείηαη ε ακέζσο επνκέλε εξγάζηκε εκέξα. 

 

18.2 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ, o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε, φπσο απηά θαζαξίδνληαη ζηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο. 

 

18.3 Δθηφο αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, φιεο νη πιεξσκέο ζα 

γίλνληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη o Αλάδνρνο ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη νπνησλδήπνηε ηξίησλ γηα ηηο πιεξσκέο πξνο 

απηνχο. 

 

18.4 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ρσξίο δηαθνπή ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε δηαθαλνληζκφ ή/θαη θαζπζηέξεζε 

πιεξσκήο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζψλ, ζε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ησλ 

πιεξσκψλ απφ ππαηηηφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο, κεηά ηα ρξνληθά φξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 18.1. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, πιεξσκψλ 

πνζψλ πνπ ππεξβαίλνπλ πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ δηπιάζηνπ ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 18.1, ν Αλάδνρνο 

δηθαηνχηαη λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαηφπηλ ππνβνιήο πξνο ηε 

ΓΔΖ Δηδηθήο Δγγξάθνπ Γήισζεο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή πξνο απηφλ ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηινκέλσλ πνζψλ. ην πην πάλσ ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 

ηίκεκα ζπλππνινγίδνληαη ηα πνζά ησλ πκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο, ησλ 

αλαζεσξήζεσλ θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ 

ηελ Δπηρείξεζε, γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ππνγξαθεί ζρεηηθά ζπκπιεξψκαηα. 

 

18.5 Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλνληαη κέζσ ινγαξηαζκνχ κηαο 

νπνηαζδήπνηε Σξάπεδαο πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν έγθαηξα, ζην 

λφκηζκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην πκθσλεηηθφ ηεο χκβαζεο. 

 



 

18.6 Κακηά πιεξσκή δελ ζα γίλεηαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνπο 

θαλνληζκνχο ησλ Διιεληθψλ Φνξνινγηθψλ Αξρψλ, νη νπνίνη ηζρχνπλ θαηά ην 

ρξφλν ηεο πιεξσκήο. 

 

18.7 Ο Αλάδνρνο ζα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

χκβαζε, ζε ζρέζε κε πιεξσκέο θάζε θφξνπ, δαζκνχ, θξαηήζεσλ θαη ινηπψλ 

ηειψλ πνπ ηπρφλ νθείιεη λα θαηαβάιεη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

 

18.9 Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη ξεηά φηη ε Δπηρείξεζε δχλαηαη λα παξαθξαηεί θαη λα απνδίδεη 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, απφ ηα πξνζθνκηδφκελα πξνο πιεξσκή ηηκνιφγηα 

ηνπ Αλαδφρνπ, νπνηαδήπνηε πνζά νθείιεη λα πιεξψζεη ν Αλάδνρνο έλαληη θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ή νπνησλδήπνηε άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηεο Πνιηηείαο ή ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Ηδξπκάησλ ή ππέξ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο εθρσξεί ην δηθαίσκα ζηε ΓΔΖ φπσο, ζε πεξίπησζε πνπ 

απηφο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ηελ θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ζην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο, κε 

απνηέιεζκα λα πξνβάιινληαη ηεθκεξησκέλα δηεθδηθήζεηο ησλ ππφςε 

εξγαδνκέλσλ απφ ηε ΓΔΖ θαη δεδνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ζε απηή ε 

εθθξεκφηεηα, λα δεζκεχζεη αληίζηνηρν πνζφ θαη θαηά αλψηαην κέρξη ηνπ πνζνχ 

πνπ νθείιεη ε ΓΔΖ ζηνλ Αλάδνρν απφ κεηαμχ ηνπο ζπκβάζεηο, ψζηε λα θαιχςεη 

ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο. 

 

 

Άξζξν 19 

Φόξνη, Γαζκνί θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

 

19.1 Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη δαπάλεο γηα εθηεισληζκνχο, θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο, φπσο 

ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

19.2 Με βάζε ηελ ππνρξέσζή ηνπ απηή ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί φιεο ηηο λφκηκεο 

δηαηππψζεηο θαη ηα θνξνινγηθά θαη ινηπά ζηνηρεία, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία θαη λα ζπκκνξθψλεηαη απζηεξά πξνο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. 

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ επίζεο πξφζζεηνη θφξνη, δαζκνί ή/θαη πξφζηηκα γηα ηε 

κε πηζηή ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο νη επηβαξχλζεηο απηέο, εθ ιάζνπο ή παξαδξνκήο, 

ρξεσζνχλ ζηελ Δπηρείξεζε, ζα θαηαβιεζνχλ απφ απηήλ αιιά ζα 

παξαθξαηεζνχλ απφ ηελ πξψηε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 



 

19.3 Γαζκνί, θφξνη θαη άιιεο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, πνπ θαηαβιήζεθαλ ηπρφλ απφ 

ηελ Δπηρείξεζε ιφγσ παξάιεηςεο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ θαη 

Τπνπξνκεζεπηψλ ηνπ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο 

θνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο ζα απαηηεζνχλ απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη ζα 

εηζπξαρζνχλ έληνθα απφ ηνλ Αλάδνρν νπνηεδήπνηε θαη θαηά νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν αθφκε θαη κε παξαθξάηεζε πιεξσκψλ θ.ιπ. 

 

19.4 Ο Αλάδνρνο, νη Τπεξγνιάβνη θαη νη Τπνπξνκεζεπηέο ηνπ, θαη ην Πξνζσπηθφ, 

(Έιιελεο ή μέλνη), πνπ απαζρνιείηαη απ' απηνχο, ζα πιεξψζνπλ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ ζα επηβιεζνχλ ζηελ Διιάδα, 

αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο χκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη ηηο Γηκεξείο Κπβεξλεηηθέο πκθσλίεο, εάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δπηρείξεζε ζα εθαξκφδεη ηηο παξαθξαηήζεηο νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη απφ ηε θνξνινγηθή Ννκνζεζία. 

 

19.5 Σελ Δπηρείξεζε βαξχλεη θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην πκβαηηθφ Σίκεκα, o Φφξνο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ή ηζνδχλακνο θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ή ζα 

επηβιεζεί ζηελ Διιάδα επί ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα εθδψζεη o Αλάδνρνο πξνο 

ηελ Δπηρείξεζε, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 

 

Άξζξν 20 

Αζθαιίζεηο 

 

Δθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο 

Ννκνζεζίαο. 

 

 

Άξζξν 21 

Πνηληθέο Ρήηξεο 

 

21.1 Αλεμάξηεηα θαη πέξα απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο Δπηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο 

αληηξξήζεηο, λα θαηαβάιεη ζηελ Δπηρείξεζε Πνηληθέο Ρήηξεο είηε γηα ππέξβαζε 

ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπ είηε γηα άιινπο ιφγνπο πνπ 

ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζην πκθσλεηηθφ. 



 

 

21.2 Οη Πνηληθέο Ρήηξεο ζα θαηαβάιινληαη, ιφγσ αζεηήζεσο ή κε εθπιεξψζεσο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη αλεμάξηεηα αλ έρεη ή 

φρη πξνθιεζεί απψιεηα ή δεκία (ζεηηθή) ζηελ Δπηρείξεζε. 

 

21.3 Ζ θαηαβνιή ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζσξεπηηθά θαη 

επηπιένλ απφ θάζε απνδεκίσζε γηα απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο δεκίαο ή 

απψιεηαο πνπ έρεη ππνζηεί ε Δπηρείξεζε σο απνηέιεζκα αληηζπκβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

21.4 Ζ Δπηρείξεζε παξαθξαηεί ηα πνζά ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ, είηε απφ ηηο 

Δγγπήζεηο Καιήο Δθηέιεζεο, είηε απφ νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη θαη πξέπεη 

λα θαηαβιεζεί απφ ηελ Δπηρείξεζε ζηνλ Αλάδνρν γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

 

21.5 Οη φξνη κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα θαηαβάιινληαη Πνηληθέο Ρήηξεο, ην χςνο ησλ 

θαηαβαιινκέλσλ πνζψλ, φπσο θαη νπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ζε ζρέζε πξνο 

απηέο, θαζαξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

 

 

Άξζξν 22 

Γηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ Τπεξεζηώλ 

 

22.1 Μεηά ηελ πεξάησζε ησλ ππεξεζηψλ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηνπο Όξνπο ηεο 

χκβαζεο θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 

απηήο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ Παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ 

ππνβάιινληαο πξνο ηνχην έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην 

Πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο Τπεξεζίαο. 

Ζ Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αλάδνρνο έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηα 

νξηδφκελα ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο χκβαζεο, λα θάλεη απνδεθηή ηελ αίηεζε θαη 

λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο Παξαιαβήο. ηελ ίδηα πξνζεζκία ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν ηνπο ιφγνπο ηεο ηπρφλ απφξξηςεο 

ηεο αίηεζεο. 

Ζ Παξαιαβή δηελεξγείηαη είηε απφ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, πνπ απνηειείηαη απφ 

φξγαλα ηεο Δπηρείξεζεο θαη έρεη ζπζηαζεί αξκνδίσο, είηε απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία. 



 

Δάλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη λα δεηήζεη ηελ Παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ε 

Δπηρείξεζε δχλαηαη λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, εηδνπνηψληαο 

εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν. 

 

22.2 Σν αξκφδην φξγαλν παξαιακβάλεη ηηο Τπεξεζίεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν ηεο χκβαζεο 

θαη δηελεξγψληαο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ,  ζρεηηθνχο ειέγρνπο.  Καηαγξάθεη ηηο 

δηαπηζηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπ, ηδίσο γηα ηα ηπρφλ ειαηηψκαηα, θαζψο θαη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηε δηεπζέηεζε φισλ ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

 

22.3 Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο κπνξεί, παξά ηηο δηαπηζηψζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ηνπ, λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ, αιιά 

ζηελ πεξίπησζε απηή φια ηα δηθαηψκαηα ηεο Δπηρείξεζεο θαη νη απαηηήζεηο 

ηεο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ζα δηαηεξεζνχλ έσο φηνπ ηα ειαηηψκαηα, ηα 

νπνία εμαθξηβψζεθαλ απφ ην αξκφδην φξγαλν, απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, σο απνηέιεζκα ησλ δηαπηζηψζεψλ ηεο, ην αξκφδην 

φξγαλν ζεσξήζεη απαξαίηεην λα αλαβάιεη ηελ παξαιαβή κέρξη ηε δηεπζέηεζε 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ εθθξεκνηήησλ, ζα ην δειψζεη ζηνλ Αλάδνρν θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο ζα επαλαιεθζεί, κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ 

Αλαδφρνπ, κεηά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο 

ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

22.4 Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη Βεβαίσζε ή Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο κέζα ζε 

εχινγε πξνζεζκία.  

 ε πεξίπησζε ζχληαμεο Πξσηνθφιινπ απηφ ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε Τπεξεζίαο θαζψο 

θαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζπληάζζεηαη ζε δχν (2) πξσηφηππα απφ ηα νπνία ν 

Αλάδνρνο παίξλεη ην έλα. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ, 

ην Πξσηφθνιιν ηνπ θνηλνπνηείηαη ή ηνπ απνζηέιιεηαη επί απνδείμεη. 

 Δάλ ν Αλάδνρνο ππνγξάςεη ην Πξσηφθνιιν κε επηθχιαμε ή ην Πξσηφθνιιν 

ηνπ γλσζηνπνηεζεί θαηά ηα αλσηέξσ, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο 

ηνπ εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ ππνγξαθή 

ηνπ Πξσηνθφιινπ ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ή απνζηνιή ηνπ, άιισο ζεσξείηαη 

φηη ην απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 Ζ Παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί κε ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο 

Βεβαίσζεο ή ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ απφ ηελ Δπηρείξεζε. 

 



 

 

Άξζξν 23 

Αλσηέξα Βία 

 

23.1 Όια ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη 

εθθεχγνπλ, θαηά εχινγε θξίζε, απφ ηνλ έιεγρν ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, θαη 

ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ ή απνθεπρζνχλ, κε κέηξα 

επηκέιεηαο ελφο ζπλεηνχ αληηζπκβαιινκέλνπ, ζεσξνχληαη σο πεξηζηαηηθά 

Αλσηέξαο Βίαο. 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη απεξγίεο απφ αλαγλσξηζκέλεο ελψζεηο 
εξγαδνκέλσλ, αληαπεξγίεο (lockouts) ή κέηξα θαη απαγνξεχζεηο απφ κέξνπο 

ησλ Αξρψλ, θσιπζηπινΐα, επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ θαη παξφκνηαο 
θχζεο πεξηζηαηηθά, ζεσξνχληαη πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο Βίαο. 

 

23.2 Δθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Ππκθσλεηηθφ ή/θαη ζηνπο Δηδηθνχο 

Όξνπο ηεο Πχκβαζεο, σο πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο Βίαο γηα ηνλ Αλάδνρν 
ζεσξνχληαη θαη απηά πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζε ππεξγνιάβνπο, 

ππνπξνκεζεπηέο ή θαηαζθεπαζηέο ηνπ πξνο πξνκήζεηα βαζηθνχ εμνπιηζκνχ 
πνπ νξίδνληαη ζηε Πχκβαζε.  

  

23.3 Ζ κε εθπιήξσζε ή ε θαζπζηέξεζε γηα εθπιήξσζε απφ θάπνηνλ Τπεξγνιάβν 

ή Τπνπξνκεζεπηή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηνλ Αλάδνρν, θαζψο επίζεο 

θαη ε ηπρφλ απνηπρία ζηελ πινπνίεζε νπνησλδήπνηε ηκεκάησλ ηεο 

χκβαζεο, δελ ζα ζεσξείηαη σο πεξηζηαηηθφ Αλσηέξαο Βίαο. 

 

23.4 Σα πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο Βίαο, πνπ επεξεάδνπλ ηε χκβαζε, είλαη απνδεθηά 

κφλν σο ιφγνο θαζπζηέξεζεο θαη φρη σο ιφγνο απνδεκίσζεο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ.  

Οη αληηζπκβαιιφκελνη δελ επζχλνληαη γηα κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη Αλσηέξαο Βίαο θαη δελ 

δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ νπνηεζδήπνηε ηπρφλ 

δαπάλεο ή θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζή ηνπο, σο ζπλέπεηα πεξηζηαηηθνχ 

Αλσηέξαο Βίαο. 

Δάλ ηκήκα κφλν ησλ ππνρξεψζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο ιφγνπο Αλσηέξαο 

Βίαο, ν αληηζπκβαιιφκελνο πνπ ηνπο επηθαιείηαη παξακέλεη ππφρξενο γηα ην 

ηκήκα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ δελ ζίγεηαη απφ απηνχο. 

Δάλ ιφγνη παξαηεηακέλεο Αλσηέξαο Βίαο εκπνδίδνπλ πξνδήισο ηελ έγθαηξε 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ν επηθαινχκελνο απηνχο αληηζπκβαιιφκελνο δχλαηαη 

λα αηηεζεί ηε ιχζε ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 26.3 ηνπ 

παξφληνο ηεχρνπο. 



 

 

23.5 ε πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζεσξήζεη φηη ζπλέβε 

πεξηζηαηηθφ Αλσηέξαο Βίαο, ιφγσ ηνπ νπνίνπ δελ κπφξεζε λα εθπιεξψζεη, 

νιηθά ή κεξηθά, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο απηφ εγγξάθσο ζηνλ έηεξν 

αληηζπκβαιιφκελν, παξέρνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ ελ ιφγσ γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

απηνχ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη, ιφγσ ηεο θχζεο 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ, λα εηδνπνηεζεί ακέζσο ν αληηζπκβαιιφκελνο. 

 

23.6 Γηα λα ζεσξεζεί θαη αλαγλσξηζζεί έλα γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο, ν 

επηθαινχκελνο απηφ ζα πξέπεη λα απνδείμεη, ππνβάιινληαο φια ηα 
απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ινηπά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ην πεξηζηαηηθφ θαζψο 

επίζεο φηη ην γεγνλφο έρεη θαηεπζείαλ ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 
εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ 
θαζνξηδνκέλσλ απφ ηε Πχκβαζε πξνζεζκηψλ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

γεγνλφο απηφ. 

 

23.7 Οη ζπλέπεηεο πνπ είρε ην γεγνλφο γλσζηνπνηνχληαη απφ ηνλ επηθαινχκελν 

απηφ κε ηελ ππνβνιή ζηνλ έηεξν αληηζπκβαιιφκελν φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην πέξαο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ απηνχ. 

Κάζε αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ έηεξν, εάλ 

απνδέρεηαη φηη ην επηθαινχκελν απφ απηφλ πεξηζηαηηθφ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

23.8 Ζ κε ζπκκφξθσζε θάζε αληηζπκβαιιφκελνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, 

πξνο ηνλ πξναλαθεξζέληα φξν πεξί γλσζηνπνηήζεσο θαη ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ θ.ιπ., εληφο ησλ πην πάλσ θαζνξηδνκέλσλ αλαηξεπηηθψλ 

πξνζεζκηψλ, θαζηζηά απαξάδεθηε νπνηαδήπνηε αίηεζή ηνπ γηα παξάηαζε 

πξνζεζκίαο. 

 

23.9 Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ νη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο 

ζα θαζνξηζζεί, κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθά απνιεζζέληα ρξφλν. 

 

23.10 Γηα φζν ρξφλν ζπλερίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ Αλσηέξαο Βίαο, ν επηθαινχκελνο 

απηφ αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θάζε ελδεδεηγκέλν κέηξν πξνο 

πεξηνξηζκφ ησλ εθ ηνπ πεξηζηαηηθνχ απηνχ απνξξενπζψλ δεκηψλ. Δπίζεο 



 

πξέπεη λα θαηαβάιεη απνδεδεηγκέλα θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 

εμνπδεηέξσζε, ρσξίο ρξνλνηξηβή, ησλ ζπλεπεηψλ νπνηνπδήπνηε γεγνλφηνο 

Αλσηέξαο Βίαο, (π.ρ. δεκηέο ζηνλ Δμνπιηζκφ, ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο θ.ιπ.). 

 

 

Άξζξν 24 

Απαηηήζεηο - Γηαθσλίεο 

 

24.1 Απαηηήζεηο 

 

24.1.1 ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξεί φηη δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη 

απαίηεζε ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ζηε χκβαζε, 

ππνρξενχηαη λα ην γλσζηνπνηεί ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία κέζα ζε κηα 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

εκθαλίζηεθε ην γεγνλφο γηα ην νπνίν πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη ηελ 

απαίηεζε. 

Με ηελ εκθάληζε ηνπ γεγνλφηνο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαηά ηξφπν πνπ θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηνο πνπ πξνηίζεηαη λα ζέζεη. 

 

24.1.2 Ζ αξκφδηα Τπεξεζία, ακέζσο κε ηε ιήςε ηεο παξαπάλσ 

γλσζηνπνίεζεο θαη ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη νπνηαδήπνηε 

παξαδνρή ηεο επζχλεο ηεο Δπηρείξεζεο, δηθαηνχηαη λα επηζεσξεί ηα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία θαη λα δίδεη νδεγίεο ζηνλ Αλάδνρν λα ηεξεί θαη 

πεξαηηέξσ θαηάιιεια ζηνηρεία πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα θαη ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηα ηεξεί θαη λα παξέρεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

αληίγξαθα φισλ ησλ ζηνηρείσλ, κφιηο ηνπ δεηεζνχλ. 

 

24.1.3 Μέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ηεο παξαπάλσ 

γλσζηνπνίεζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο απαίηεζήο ηνπ, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη 

κε ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζή ηεο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην γεγνλφο γηα ην νπνίν έρεη ηεζεί ε 

απαίηεζε ζπλερίδεηαη, ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ζα ζεσξείηαη πξνζσξηλή 

θαη ν Αλάδνρνο, θαηά εχινγα δηαζηήκαηα ή φηαλ ην δεηά ε αξκφδηα 

Τπεξεζία, ζα δίδεη λεψηεξα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία. ε ηέηνηα 

πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δψζεη ηελ ηειηθή νηθνλνκηθή 

αλάιπζε κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

γεγνλφηνο. 



 

 

24.1.4 Δάλ ν Αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ην δηθαίσκα ηνπ γηα πιεξσκή, εθφζνλ ην αίηεκα ηνπ γίλεη 

δεθηφ απφ ηελ Δπηρείξεζε, πεξηνξίδεηαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ε 

Δπηρείξεζε ζεσξεί φηη κπνξεί λα επαιεζεπηεί απφ ηα ηεξεζέληα 

ζηνηρεία. 

24.2 Γηαθσλίεο 

 

24.2.1 Κάζε δηαθσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο πνπ ζρεηίδεηαη κε κε 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν ξχζκηζε απαίηεζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηέλεμε, πνπ αλαθχεηαη 

νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, ζα γλσζηνπνηείηαη 

γξαπηψο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία, απφ ηνλ Αλάδνρν κε «Αίηεζε 

Δπίιπζεο Γηαθσλίαο» φπνπ ζα ππάξρεη ξεηή ππελζχκηζε φηη ε 

δηαθσλία απηή γίλεηαη κε βάζε ην παξφλ άξζξν. 

 

24.2.2 ηελ «Αίηεζε Δπίιπζεο Γηαθσλίαο», ν Αλάδνρνο ζα εθζέηεη ζαθψο ην 

ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηαθσλία. Δηδηθφηεξα ζηελ Αίηεζε ζα 

πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

α. ζαθήο πεξηγξαθή ηεο ππφ θξίζε δηαθσλίαο. 

β. έθζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 

δηαθσλία. 

γ. ε αηηνπκέλε απνθαηάζηαζε ή θαη ην ηπρφλ ζε ζρέζε πξνο απηή 

ρξεκαηηθφ πνζφ. 

δ. φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθσλία, φπσο 

επίζεο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην. 

 

24.2.3 Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ππνρξενχηαη, ην αξγφηεξν ζε ελελήληα (90) 

εκέξεο απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία έιαβε ηελ αίηεζε απηή, λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ απφθαζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

24.2.4 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ηθαλνπνηείηαη κε ηελ απφθαζε απηή 

ηεο Δπηρείξεζεο ή ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δε ιάβεη απάληεζε 

κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηα 

αλαθεξφκελα φξγαλα ζην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πην πάλσ πξνζθπγήο, ν Αλάδνρνο κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο ηνπ κε θηιηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 



 

ηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ ηνχην γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ 

Δπηρείξεζε, ζπγθξνηείηαη, απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Δπηρείξεζεο, 

Δπηηξνπή Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ε νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνλ 

Αλάδνρν ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο. 

 

24.2.5 Ζ χπαξμε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ δελ αλαζηέιιεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, νχηε αίξεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλάδνρνπ λα 

αθνινπζεί ηηο εληνιέο ηεο Δπηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε θαη ηελ 

άξηηα εθηέιεζε απηήο. 

 

24.2.6 Γηα θάζε δηαθσλία ή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηέλεμε ηεο Δπηρείξεζεο κε 

ηνλ Αλάδνρν, πνπ αλαθχεηαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

χκβαζεο θαη ζρεηίδεηαη κε κε ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε απαίηεζήο ηεο 

απφ απηφλ, ε ΓΔΖ κπνξεί, πξηλ απφ ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ζηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο φξγαλα, λα δεηήζεη 

ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο ηεο κε θηιηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

εθαξκφδνληαο αλαινγηθά ηα παξαπάλσ. 

 

Άξζξν 25 

Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο 

 

25.1 Θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Με ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο, αλ ν Αλάδνρνο: 

- θαζπζηεξήζεη ρσξίο εχινγε δηθαηνινγία ηελ έλαξμε ησλ ππεξεζηψλ ή εάλ 

παξά ηηο πξνεγνχκελεο έγγξαθεο επηζεκάλζεηο δελ ππνβάιεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηα ηεχρε ηε 

χκβαζεο, ή εάλ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο θαη 

θαζπζηεξεί ηελ πξφνδν ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα είλαη πξνθαλψο αδχλαηε ε 

εκπξφζεζκε πινπνίεζή ηεο 

- παξέρεη ζπζηεκαηηθά θαθφηερλεο ππεξεζίεο 

- ρξεζηκνπνηεί, εθφζνλ πξνβιέπνληαη, πιηθά πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο 

- παξαβαίλεη ή δελ εθαξκφδεη επηκφλσο θαη εμαθνινπζεηηθά εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη εληνιέο 

ηεο Δπηρείξεζεο 



 

- παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, ηνπ θνηλσληθνχ 

θαη ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ,  

ε Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ, λα απεπζχλεη 

«Δηδηθή Πξφζθιεζε» πξνο ηνλ Αλάδνρν, κεξηκλψληαο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηεο, ζηελ νπνία απαξαίηεηα κλεκνλεχνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ελεξγεηψλ ή εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, κέζα ζε 

πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηελ «Δηδηθή Πξφζθιεζε». 

Ζ πξνζεζκία ζηελ πεξίπησζε απηή θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ απφ ηερληθήο απφςεσο ρξφλν γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο αληίζηνηρεο 

ππνρξέσζεο, θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ παξαπάλσ έγγξαθε «Δηδηθή 

Πξφζθιεζε» κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη θαζνξηζηεί, ε Δπηρείξεζε 

δηθαηνχηαη κε εμψδηθε δήισζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 

Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή, λα πξνβεί ζηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο κεξηθά ή νιηθά. 

 

25.2 Νξηζηηθνπνίεζε Θαηαγγειίαο - Έθπησζε Αλαδφρνπ 

 

25.2.1 Ζ θαηαγγειία νξηζηηθνπνηείηαη θαη ν Αλάδνρνο εθπίπηεη ηεο χκβαζεο 

(Δπηθχξσζε ηεο Έθπησζεο), αλ δελ ππνβιεζεί κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ έλζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απνξξηθζεί ε 

έλζηαζε. Ζ έλζηαζε πνπ αζθείηαη εκπξφζεζκα αλαζηέιιεη ηελ 

απφθαζε έθπησζεο κέρξη λα εθδνζεί ε απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ηελ έλζηαζε απνθαζίδεη ε Δπηρείξεζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. 

 

25.2.2 Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παχεη ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

απνρσξεί απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο θαη γίλεηαη 

εθθαζάξηζε ηεο χκβαζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

 

25.2.3 Ζ Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη είηε λα ζπλερίζεη ε ίδηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, είηε λα ηελ αλαζέζεη ζε άιινλ Αλάδνρν.  

 

25.2.4 Καηά ηνπ νξηζηηθά έθπησηνπ Αλαδφρνπ, κε ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο γηα απνδεκίσζε, επέξρνληαη αζξνηζηηθά 

νη εμήο ζπλέπεηεο: 

 



 

α. γίλεηαη άκεζα απαηηεηφ ην αλαπφζβεζην κέξνο ηεο ηπρφλ 

ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο 

β. θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Δπηρείξεζεο νη Δγγπήζεηο Καιήο Δθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο 

γ. γίλνληαη άκεζα απαηηεηέο νπνηεζδήπνηε νθεηιφκελεο Πνηληθέο 

Ρήηξεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο. 

 

25.2.5 Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο χκβαζεο ε Δπηρείξεζε, ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ, ζα θαζνξίζεη:  

 

- ην νθεηιφκελν ζηνλ Αλάδνρν ζπλνιηθφ πνζφ (εάλ ππάξρεη) γηα 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, 

- ηα ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ζε απηφλ πνζά.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά ινγίδνληαη 

θαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ζε παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

φκσο πξνδήισο είλαη αηειείο ή κε εθαξκφζηκεο θαη σο εθ ηνχηνπ κε 

δπλάκελεο λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 

- δηεθδηθνχκελα απφ ηελ Δπηρείξεζε πνζά απφ άιιεο απαηηήζεηο ηεο  

 

Σν αλσηέξσ απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ 

Αλάδνρν. 

 

 

Άξζξν 26 

Λύζε ηεο ύκβαζεο 

 

26.1 Ιχζε Πχκβαζεο ιφγσ πηψρεπζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 
ππνθαηάζηαζεο Αλαδφρνπ 

 

26.1.1 Ζ χκβαζε ιχεηαη ππνρξεσηηθψο, θαηφπηλ κνλνκεξνχο δειψζεσο ηεο 

ΓΔΖ, φηαλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη ή ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο/έλσζεο 

φηαλ πησρεχζνπλ φια ηα ζπκπξάηηνληα κέξε. 

 

26.1.2 Ζ χκβαζε ιχεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηρείξεζεο, φηαλ ν Αλάδνρνο 

ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο/έλσζεο 

φηαλ ηεζνχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε φια ηα ζπκπξάηηνληα κέξε, 

φπσο επίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 



 

άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ν Αλάδνρνο ππνθαηέζηεζε ηνλ εαπηφ 

ηνπ νιηθά ή κεξηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κε νπνηνδήπνηε 

ηξίην. 

 

26.1.3 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ιχζεο ηεο χκβαζεο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 25.2 ηνπ 

παξφληνο ηεχρνπο. 

 

26.2 Ιχζε Πχκβαζεο θαη’ επηινγή ηεο Δπηρείξεζεο  

 

26.2.1 Ζ Δπηρείξεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δηθαηνχηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, λα αηηεζεί ηε ιχζε απηήο νιηθά 

ή κεξηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Αλάδνρν, 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη 

ζηελ εηδνπνίεζε, σο εκεξνκελία ιχζεο ηεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηρείξεζε ζα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο 

δαπάλεο ζηηο νπνίεο ν ηειεπηαίνο ππνβιήζεθε πξάγκαηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

ιχζεο, κεηά απφ αθαίξεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο πνπ ήδε παξέιαβε θαη πιήξσζε ε Δπηρείξεζε. 

 

26.2.2 Δθφζνλ ε χκβαζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιχζεο έρεη πινπνηεζεί ζε 

πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, ε Δπηρείξεζε, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν επηπιένλ 

απνδεκίσζε γηα ηεθκαηξφκελν φθεινο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη κέρξη 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο. Σα πξναλαθεξφκελα εμαληινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

Δπηρείξεζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιχζε ηεο χκβαζεο. 

Ζ ΓΔΖ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ 

παξαπάλσ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο πεξηζηαηηθψλ πνπ, 

αλ θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ηεο, δελ ζα 

κπνξνχζαλ επιφγσο λα είραλ πξνβιεθζεί απφ απηήλ. 

 

26.2.3 ηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεο ηεο χκβαζεο θαηά ηα σο άλσ, ε 

Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ησλ 

Δγγπήζεσλ Καιήο Δθηέιεζεο, ν δε Αλάδνρνο ζα επηζηξέςεη ζηελ 

Δπηρείξεζε ηελ ηπρφλ πξνθαηαβνιή πνπ ηνπ δφζεθε, κεηά απφ 



 

αθαίξεζε ηνπ κέξνπο ηεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ πινπνηήζεθε πξηλ απφ ηε ιχζε ηεο χκβαζεο. 

 

26.3 Ιχζε θνηλή ζπλαηλέζεη  

 

Ζ χκβαζε κπνξεί λα ιπζεί αηηηνινγεκέλα αδεκίσο θαη γηα ηα δχν κέξε, 

θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν 26.2.1. 

 

 

Άξζξν 27  

Απνθιεηζκόο Αλαδόρνπ από δηαδηθαζίεο επηινγήο Οηθνλνκηθνύ Φνξέα 

 

27.1 Ζ ΓΔΖ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, λα απνθιείεη ηνλ Αλάδνρν, κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ ηεο, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά απφ ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο 

Οηθνλνκηθνχ Φνξέα, εθφζνλ θεξπρζεί έθπησηνο ή πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο 

Δπηρείξεζεο φηη έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα παξαβίαζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ ή εξγαηηθνχ δηθαίνπ ή εθφζνλ δελ έρεη ηελ 

απαηηνχκελε αμηνπηζηία ή δελ επηδείμεη ελδεδεηγκέλε ζπλαιιαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

27.2 Ο πην πάλσ απνθιεηζκφο γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο κε εμψδηθε δήισζε 

ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ππνβάιεη ζρεηηθή έλζηαζε, ε εθδίθαζε ηεο νπνίαο γίλεηαη απφ αξκφδην 

φξγαλν ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

 

Άξζξν 28 

Γσζηδηθία - Γίθαην ηεο ύκβαζεο 

 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο χκβαζεο θαη δελ θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα επηιπζεί κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζε απηή δηαδηθαζίεο, επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα 

θαη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην. 
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A  

A/ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
ΠΡΟΫΠ/ΝΣΑ  

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ           

ΠΡΟΫΠ/ΝΣΑ  

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ           

 

ΠΡΟΦΔΡ

ΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ/ΥΛΜ 

(ΔΤΡΩ) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΣΗΜΖΜΑ  

 

1 

Σ/Κ   52 (104 ημέρες) 

ΚΟΖΑΝΗ-ΣΤΑΘΜΟ-ΚΟΖΑΝΗ 

3 δρομολόγια /ημέρα 

 

 

312 

(52/Κ=104εκ) 

(104εκΥ3δξ/εκ) 

29.952 

(96ρικΥ312δξνκ) 
  

 

2 

ΑΡΓΙΔ 15 

ΚΟΖΑΝΗ-ΣΤΑΘΜΟ-ΚΟΖΑΝΗ 

3 δξνκνιφγηα /εκέξα 

 

 

45 

(15αξγίεο Υ 

3δξ/εκ) 

4.320 

(96ρικΥ45δξ,) 
  

 

3 

ΝΤΥΣΔΡΙΝΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΚΟΖΑΝΗ-ΣΤΑΘΜΟ-ΚΟΖΑΝΗ 

1 δξνκνιφγην /εκέξα 

 

248 

(248εκ Υ1δξ/εκ) 

23.808 

(248δξ. Υ96ρικ/δξ) 
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      ΓΔΘΤΠ/σγθρόηεκα Αιηάθκολα 

     ΤΗ Ποισθύηοσ-Ιιαρίωλα 

 

   ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: ΤΗ ΠΟΛΤΦΤΣΟΤ-1200066244  

  ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ:  Μεηαθορά προζωπηθού βάρδηας από Κοδάλε-ηαζκό-

Κοδάλε  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» 

 

ΤΕΥΦΟΣ 7 από 10 

 

Αληηθείκελο Τπερεζίας: Τν Έξγν αθνξά ηελ αθνξά ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζωπηθνύ 

πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ  ΥΗΣ Πνιπθύηνπ  από Κνδάλε ηα Σ/Κ & Αξγίεο κε ηξία (3) 

δξνκνιόγηα :  

- Πρωϊ :Αλαρώξεζε από Κνδάλε ζηηο 06.10 π.κ κε έλα (1) Ταμί 

- Μεζεκέρη:             «                     14.10 κ.κ         « 
- Βράδσ:                  «                     22.10 κ.κ         « 

θαζώο θαη θαζεκεξηλά ηε λπρηεξηλή βάξδηα κε έλα (1) δξνκνιόγην ζηηο 22.10 κ.κ θαη 

ζύκθωλα κε ηα δξνκνιόγηα:  

1. Πξστλή βάξδηα: 

ΘΝΕΑΛΖ-ΠΡΑΘΚΝΠ & επηζηξνθή ζηελ Θνδάλε κε έλα (1) Ραμί. 

Πχλνιν ΣΙΚ: 48+48=96 

Ώξα αλαρψξεζεο απφ Θνδάλε πξνο Πηαζκφ: 06.10 π.κ κε 

ελδηάκεζα ηξεηο (3) ζηάζεηο  

Δπηζηξνθή απφ Πηαζκφ : 07.00 π.κ 

2. Μεζεκεξηαλή Βάξδηα: 

ΘΝΕΑΛΖ-ΠΡΑΘΚΝΠ & επηζηξνθή ζηελ Θνδάλε κε έλα (1) Ραμί 

Πχλνιν ΣΙΚ: 48+48=96 

Ώξα αλαρψξεζεο απφ Θνδάλε πξνο Πηαζκφ: 14.10 κ.κ κε 

ελδηάκεζα ηξεηο (3) ζηάζεηο  

Δπηζηξνθή απφ Πηαζκφ: 15.00 κ.κ. 

3. Βξαδηλή Βάξδηα:  
ΘΝΕΑΛΖ-ΠΡΑΘΚΝ & επηζηξνθή ζηελ Θνδάλε κε έλα (1) Ραμί 



 

Πχλνιν ΣΙΚ : 48+48=96 

Ώξα αλαρψξεζεο απφ Θνδάλε πξνο Πηαζκφ: 22.10 κε ίδηεο 

ζηάζεηο κε ηελ κεζεκεξηαλή βάξδηα. 

Δπηζηξνθή απφ Πηαζκφ: 23.00 κ.κ  

 

 

Η Επηρείξεζε έρεη ην δηθαίωκα λα δηαθνξνπνηεί ηηο παξαπάλω ώξεο κέρξη θαη 20 

ιεπηά ηεο ώξαο. 

 Σε πεξίπηωζε αιιαγήο ηωλ αλαγθώλ ηεο Επηρείξεζεο ( αύμεζε δξνκνινγίωλ θιπ) 

ηζρύνπλ ηα αλαγξαθόκελα ζην Άξζξν 2 ηεο Σύκβαζεο. 

Σε πεξίπηωζε πνπ δελ πθίζηαηαη αλάγθε κεηαθνξάο πξνζωπηθνύ, ζα εηδνπνηείηαη 

ν Μεηαθνξέαο 3 ώξεο πξηλ ην δξνκνιόγην θαη δελ ζα δηθαηνύηαη απνδεκίωζεο. 

 

 

Σύπος οτήκαηος: ΤΑΞΙ θαη’ ειάρηζην 4 ζέζεωλ επηβαηώλ , αξίζηεο κεραληθήο θαη 

γεληθήο θαηάζηαζεο ζύκθωλα κε ηελ Ειιεληθή θαη Επξωπαϊθή λνκνζεζία θαη ηνπ 

νπνίνπ ε ειηθία δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 10 έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Η αλαρώξεζε θαη επηζηξνθή ηνπ νρήκαηνο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηελ αθξηβή ώξα 

πνπ αλαγξάθεηαη θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ε δηέιεπζε ηνπ 

νρήκαηνο από ηηο ζηάζεηο λα γίλεηαη ηελ ίδηα πεξίπνπ ώξα θάζε κέξα γηα ηελ 

κείωζε ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο ηνπ πξνζωπηθνύ.  

 Η Επηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηξνπνπνίεζεο ηεο δηαδξνκήο, ηωλ ζηάζεωλ θαη 

ηεο ώξαο αλαρώξεζεο  

 Η επηζηξνθή ηνπ νρήκαηνο ζα αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε δηαδξνκή 

 Ο εθηηκνύκελνο αξηζκόο ηαθηηθώλ δξνκνινγίωλ είλαη : 

/Κ (52) : 3 δξνκγηα /εκέξα Φ104 εκ  

312 

 

 

 

 ΑΡΓΙΔ : 3 δξνκνιόγηα/εκέξα Φ15αξγίεο  
 

45 

ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ : 1 δξνκνιόγην/εκέξα Φ248 εκ.  

248 

 

 

 



 

  

ΤΝΟΛΟ 605 

Η Επηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίωκα επαύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ηωλ ηαθηηθώλ 

δξνκνινγίωλ θαηά 50%. 

Τν Σπκβαηηθό ηίκεκα (ηηκή κνλάδαο) δίλεηαη γηα θάζε ρηιηόκεηξν δηαδξνκήο . 
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Καηάζηαζε Ορεκάησλ 

 

 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦ. 

ΔΡΓΟΣΑ. 

ΚΑΣΑΚ. 

ΣΤΠΟ 

ΟΥΗΜΑΣ 

ΔΣΟ 

ΚΑΣΑΚ. 

ΗΜΔΡΟΜ. 

1ες  

ΚΤΚΛΟΦΟΡ. 

ΘΔΔΙ 

ΔΠΙΒΑΣΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜ. 

ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ 

ΚΣΔΟ 
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ΑΦΑΛΙΔΙ ΔΡΓΧΝ 

 

 

1. Γεληθνί Όξνη Αζθάιηζεο 

 

Ρα Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα ζπλάπηνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε 
δπλαηφηεηα απνδνρήο επίζεκεο κεηάθξαζεο δεφλησο επηθπξσκέλεο.  

Ξξσηφηππα απηψλ λφκηκα ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ 
αζθαιηζηηθή εηαηξία ή δεφλησο επηθπξσκέλα αληίγξαθά ηνπο θαηαηίζεληαη 
πξνο έιεγρν θαη θχιαμε ζηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο ΓΔΖ, εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο θαζελφο εμ απηψλ.  
Ρα Αζθαιηζηήξηα ζα ειέγρνληαη θαη ζα επηβεβαηψλνληαη σο πξνο ην χςνο 

ησλ αζθαιηζζέλησλ πνζψλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζψο επίζεο 
σο πξνο ηα αλψηαηα αζθαιηδφκελα φξηα. 
Γηα ηε ζχλαςε ησλ Αζθαιηζηεξίσλ Ππκβνιαίσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη 

αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 

1.1 Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Λφκσλ, Λνκνζεηηθψλ Γηαηαγκάησλ, Θαλνληζκψλ θ.ιπ. 

πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα. 

 

1.2 Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ 

Αζθαιηζηεξίσλ. Ζ ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ Αζθαιηζηεξίσλ κε ηηο 

εθάζηνηε Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη νη παξερφκελεο αζθαιηζηηθέο 

θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, απαιιαγέο 

θ.ιπ. ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ΓΔΖ. 

 

1.3 Νη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν 

ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

Πχκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηα ζρεηηθά 

Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα, εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, 

πεξηνξηζκνχο θ.ιπ. Ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα, πέξαλ απφ ηα 

πνζά θάιπςεο ησλ Αζθαιηζηεξίσλ. 

 

1.4 Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί 

κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ 

νξίδνληαη ζηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζα 

ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ σο κε ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηε ΓΔΖ, ή παξαιείςεη 

λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ αμία ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξσκάησλ ή αλαπξνζαξκνγψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ε ΓΔΖ 

δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη, ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ηα 



 

απαηηνχκελα Αζθαιηζηήξηα θαη λα παξαθξαηήζεη (εληφθσο, κε ην 

λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ηηο 

νθεηιφκελεο ζε απηφλ πιεξσκέο, είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ 

απφ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη 

ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε ΓΔΖ, γηα 

λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζή ηνπο, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα 

αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα 

παξαθξαηήζεη ηα αληίζηνηρα πνζά σο αλσηέξσ. 

Ζ ΓΔΖ επίζεο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο λα παξαθξαηεί απφ 

νθεηιφκελεο πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ θάζε πνζφ πνπ δελ είλαη δπλαηφ 

λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θ.ιπ. 

πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ Αζθαιηζηεξίσλ. 

 

1.5 Πε πεξίπησζε πνπ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο 

ζπλνκνιφγεζε ηα ζρεηηθά Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα, παξαιείςεη ή 

αξλεζεί (κεξηθά ή νιηθά) λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε 

δεκηά θ.ιπ., γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο 

ή βιάβεο θ.ιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο θαη ε ΓΔΖ 

δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη απφ νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ ή 

εγγχεζή ηνπ ηα πνζά νπνηαζδήπνηε θχζεο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκίαο ή βιάβεο. 

 

2. Γεληθνί Όξνη Αζθαιηζηεξίσλ πκβνιαίσλ 

 

Πηα Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 

 

2.1 Ξξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ζηελ έλλνηα ηεο ιέμεο "Αλάδνρνο" 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππφςε Πχκβαζε, 

θαζψο επίζεο θαη νη ηπρφλ πεξγνιάβνη θαη πνπξνκεζεπηέο ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 

2.2 Ζ ΓΔΖ ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελε. 

 

2.3 Ρα ελ ιφγσ Αζθαιηζηήξηα δελ δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ 

ή ιήμνπλ ρσξίο απνδεδεηγκέλε ζρεηηθή εηδνπνίεζε απφ ηελ 



 

Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ 

αξκφδηα πεξεζία ηεο ΓΔΖ, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο λσξίηεξα. 

 

2.4 Ν Αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ΓΔΖ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο 

απφ απηφλ ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ ηνπ έρεη θαηαβάιεη (κε εμαίξεζε ηηο 

πξνθαηαβνιέο έλαληη ηζφπνζσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή άιισλ 

εγγπήζεσλ πνπ απνδέρηεθε ε ΓΔΖ), ππνρξεψλεηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο 

αζθαιηζηέο ηνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηφζν ζην Θαηά Ξαληφο Θηλδχλνπ φζν 

θαη ζηα άιινπ ηχπνπ Αζθαιηζηήξηα, πνπ θαιχπηνπλ ηελ ίδηα Πχκβαζε, 

ηνλ εμήο Δηδηθφ Όξν: 

 

«Πε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δεκηάο: 

 

α. Ξξνθεηκέλνπ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε 

ζρεηηθή κε ηε δεκηά θ.ιπ. απνδεκίσζε πξέπεη λα έρεη ιάβεη 

πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο 

ΓΔΖ. Αθνχ δε θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θ.ιπ. 

απνδεκίσζε πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαβνιή ζηνηρεία ζηε ΓΔΖ. 

 

β. Δθφζνλ ε ΓΔΖ δελ παξέρεη ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ηελ ελ ιφγσ 

ζπγθαηάζεζε, ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο Αζθαιηζηηθήο 

Δηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηε ΓΔΖ, 

απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο, (εηδηθή ή άιινπ είδνπο 

εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) θαη ε Αζθαιηζηηθή 

Δηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε 

ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηε ΓΔΖ, κεηά απφ αίηεζή ηεο. 

Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηε ΓΔΖ θαη' 

νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηε ΓΔΖ.» 

 

3. Δηδηθόηεξν Πεξηερόκελν Αζθαιηζηεξίσλ πκβνιαίσλ 

 

Πηα Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα, πνπ ππνρξενχηαη λα ζπλάςεη ν Αλάδνρνο, ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη αθφινπζνη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο: 
 

3.1 Αζθάιηζε Θαηά Ξαληφο Θηλδχλνπ 

 



 

3.1.1 Δηδηθνί Όξνη 

 

Ρν Αζθαιηζηήξην ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν δεθαπέληε 
(15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο 
Πχκβαζεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν ζπκβεί πξψην. 

3.1.2 Αληηθείκελα αζθάιηζεο 

 

α. Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, 

(εμνπιηζκφο, πιηθά, εξγαζίεο θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο Πχκβαζεο, αλαζεσξήζεσλ 

ή/θαη αλαπξνζαξκνγψλ, (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ), ηνπ αξρηθνχ 

Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο. 

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη 
νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή 
νιηθήο πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή 

αηηία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ απφ αλσηέξα βία 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεηζκνχ θαη θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, 

πνιηηηθψλ ηαξαρψλ, απεξγηψλ, θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ θαη 
ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ (ζην βαζκφ πνπ ε θάιπςε απηή 
είλαη δηαζέζηκε) θαη ηπραία πεξηζηαηηθά, θαζψο επίζεο απφ 

ιαλζαζκέλε κειέηε (FAULTY DESIGN), ιαλζαζκέλε 
θαηαζθεπή (MANUFACTURER'S RISK), ειαηησκαηηθά πιηθά, 

ιαλζαζκέλε εξγαζία, θ.ιπ., εθφζνλ δεηεζεί ε θάιπςε ησλ 
θηλδχλσλ απηψλ απφ ηε ΓΔΖ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζπλήζσο εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα 
ζπλήζε Αζθαιηζηήξηα ΘΑΡΑ ΞΑΛΡΝΠ ΘΗΛΓΛΝ (π.ρ. 

πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, ιατθή εμέγεξζε, επαλάζηαζε, 
θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα 
αθηηλνβνιία, θ.ιπ.). 

 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο θαηά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, θαη νη αζθαιηζηέο 

παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα 
αλαπξνζαξκφζεη ηελ αμία ησλ ηζρπφλησλ αζθαιηζηεξίσλ, ε 
ΓΔΖ δηθαηνχηαη λα αλαπξνζαξκφζεη, ζην φλνκα θαη κε 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ηα απαηηνχκελα Αζθαιηζηήξηα θαη λα 
παξαθξαηήζεη (εληφθσο, κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο), 

ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ηηο νθεηιφκελεο ζε απηφλ 
πιεξσκέο, είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ ηελ 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 



 

 
β. Νη κφληκεο ή νη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

Πχκβαζεο. 

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη 

νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκίαο θ.ιπ. (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ 

νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία ή/θαη ηπραία 

πεξηζηαηηθά. 

 

γ. Ρα θάζε είδνπο πιηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηε ΓΔΖ γηα λα 

ελζσκαησζνχλ ζην αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο. 

 

3.1.3 Γηάξθεηα αζθάιηζεο 

 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη, είηε κε ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ, είηε ζπγρξφλσο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ 

ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, αλάινγα κε πνην απφ ηα 
δχν ζπκβεί πξψην, θαη ζα ιήγεη, είηε κε ηελ εκεξνκελία ηεο 

βεβαησκέλεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (π.ρ. γηα Έξγα Ξνι. 
Κερ.) είηε κε ηελ εκεξνκελία ηεο Έλαξμεο ηεο Δκπνξηθήο 
Ιεηηνπξγίαο (π.ρ. γηα Έξγα Ζ/Κ εμνπιηζκνχ). 

 

Απφ ηελ εκεξνκελία απηή αξρίδεη ε εθηεηακέλε θάιπςε ηεο 

πεξηφδνπ ζπληήξεζεο, (extended maintenance period), ε νπνία 

ζα ιήγεη ηελ εκεξνκελία πνπ ζεσξείηαη φηη ζπληειείηαη ε 

Ξξνζσξηλή Ξαξαιαβή, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ησλ 

Δηδηθψλ θαη ησλ Γεληθψλ Όξσλ Πχκβαζεο. 

 

3.2 Αζθάιηζε έλαληη θηλδχλσλ απφ Ρπραία Ξεξηζηαηηθά θαη Αλσηέξα Βία 
 

3.2.1 Δηδηθνί Όξνη 

 

Ρν ή ηα Αζθαιηζηήξηα ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία 

ηεο βεβαησκέλεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (π.ρ. γηα έξγα Ξνι. 

Κερ.) ή ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηεο Έλαξμεο ηεο 

Δκπνξηθήο Ιεηηνπξγίαο, (π.ρ. γηα έξγα Ζ/Κ εμνπιηζκνχ), ζηελ 

Δπηβιέπνπζα/Αξκφδηα πεξεζία ηεο ΓΔΖ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα 

πεξεζία ηεο ΓΔΖ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε 



 

εκεξνκελία ηεο βεβαησκέλεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (γηα 

έξγα Ξνι. Κερ.) ή ηελ εκεξνκελία Έλαξμεο ηεο Δκπνξηθήο 

Ιεηηνπξγίαο, (γηα έξγα Ζ/Κ εμνπιηζκνχ), Βεβαηψζεηο Αζθάιηζεο 

(COVER NOTES) γηα ηηο αζθαιίζεηο πνπ ζα ζπλνκνινγεζνχλ 

αξγφηεξα θαη ζα θαιχπηνπλ ην αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο γηα 

θηλδχλνπο απφ Αλσηέξα Βία θαη Ρπραία Ξεξηζηαηηθά, καδί κε ηελ 

απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ. 

 

3.2.2 Αληηθείκελν αζθάιηζεο  

 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ νπζηαζηηθά απνπεξαησκέλνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο Πχκβαζεο έλαληη θηλδχλσλ απφ Αλσηέξα Βία θαη Ρπραία 

Ξεξηζηαηηθά (π.ρ. ζεηζκφ, πιεκκχξα, θσηηά θ.ιπ.) 
 

3.2.3 Απαιιαγέο  

 

Απαιιάζζεηαη ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο: 
- ην …… ηνηο εθαηφ (…%) ηνπ πνζνχ εθάζηεο δεκίαο ζε 

πεξίπησζε ζεηζκνχ 

- ην …… ηνηο εθαηφ (…%) ηνπ πνζνχ εθάζηεο δεκίαο ζε 
πεξίπησζε πιεκκχξαο 

- ην …… ηνηο εθαηφ (…%) ηνπ πνζνχ εθάζηεο δεκίαο ζε 
πεξίπησζε θσηηάο, 

κε αλψηαην φξην απαιιαγήο αλά δεκηνγφλν γεγνλφο ην πνζφ 

ησλ …… (……) επξψ. 
 

3.2.4 Γηάξθεηα αζθάιηζεο 

 

Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο βεβαησκέλεο πεξάησζεο ησλ 
εξγαζηψλ, (γηα έξγα Ξνι. Κερ.), ή ηελ εκεξνκελία ηεο Έλαξμεο 
ηεο Δκπνξηθήο Ιεηηνπξγίαο, (γηα έξγα Ζ/Κ εμνπιηζκνχ), κέρξη 

ηελ εκεξνκελία πνπ εγθξίλεηαη ην Ξξσηφθνιιν Ξξνζσξηλήο 
Ξαξαιαβήο. 

 

3.3 Αζθάιηζε Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ Έλαληη Ρξίησλ θαη 
Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ 

 

3.3.1 Δηδηθνί Όξνη 

 

α. Ρν Αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ θαη 

Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ππνβάιινληαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 



 

εξγαζηψλ ή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ 

Έξγνπ, νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν ζπκβεί πξψην. 

 

β. Ρν ή ηα πην πάλσ Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα, πνπ ηπρφλ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο εθηέιεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή άιιεο εξγαζίαο ζρεηηθήο 

θαη κέζα ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θ.ιπ.  

 

γ. Το αζθαιηζηήρηο Γεληθής Αζηηθής Εσζύλες ελεργοποηείηαη ζηε βάζε loss 
occurrence, δειαδή λα θαιύπηοληαη απαηηήζεης Τρίηωλ, ζσλεπεία δεκηώλ ή 
ζωκαηηθώλ βιαβώλ ποσ επέιζοσλ θαηά ηε δηάρθεηα ηες αζθάιηζες. 

 

δ. Πηελ αζθάιηζε ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ, δελ 

ζα έρνπλ ηζρχ νη φξνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γ θαη 

ηεο παξαγξάθνπ 2.1. 

 

3.3.2 Αληηθείκελν αζθάιηζεο  

 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ Έλαληη Ρξίησλ θαη ε Δξγνδνηηθή Δπζχλε ηνπ. Νη 

Αζθαιηζηέο ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε 

ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή 

βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο πνπ πξνμέλεζε ν Αλάδνρνο, θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, 

επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ 

εξγαζηψλ, νπνηεδήπνηε πξνμελήζεθαλ θαη εθφζνλ έγηλαλ ζην 

πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Δηδηθφηεξα ζηα Αζθαιηζηήξηα απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

ηα εμήο: 

 

α. Ζ ΓΔΖ, ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο κε 

ην πξνζσπηθφ ηνπο, ζεσξνχληαη ΡΟΗΡΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο δηαζηαπξνχκελεο 

επζχλεο έλαληη αιιήισλ (CROSS LIABILITY). 

 

β. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη 

νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο ΓΔΖ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε θαη ε 



 

δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςή ηνπο, γηα βιάβε ή 

δεκηά πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο 

έλαληη Ρξίησλ θαη ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί 

γηα έμνδα έθδνζεο ηεο εγγπνδνζίαο, γηα άξζε ηπρφλ 

θαηαζρέζεσλ θ.ιπ. ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αζηηθή επζχλε, κέζα 

ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα 

φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 

γ. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο 

αλαγσγήο θαηά ηεο ΓΔΖ, ησλ ζπκβνχισλ, ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή 

ε δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ. 

 

δ. Θαιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 Αζηηθνχ Θψδηθα 

απνξξένπζα επζχλε ηεο ΓΔΖ, (επζχλε πξνζηήζαληνο). 

 

3.3.3 Όξηα απνδεκίσζεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ 

 

Το όρηο αποδεκίωζες γηα ηο οποίο ζα πραγκαηοποηείηαη ε αζθάιηζε ζε έλα 
ασηοηειές αζθαιηζηήρηο ζσκβόιαηο Γεληθής Αζηηθής Εσζύλες έλαληη ηρίηωλ, 
πρέπεη λα είλαη κατά περιστατικό ηο αθόιοσζο: 

 

Θάιπςε ζσκαηηθψλ βιαβψλ ή/θαη ζαλάηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αμηψζεσλ γηα εζηθή βιάβε ή/θαη ςπρηθή 

νδχλε), πιηθψλ δεκηψλ Ρξίησλ σο ην πνζφ ησλ 500.000 ΔΤΡΧ 

θαη’ άηνκν θαη αηχρεκα θαη γηα νκαδηθφ αηχρεκα. 

 

3.3.4 Όξην απνδεκίσζεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο (Δπέθηαζε ηεο Γεληθήο 

Αζηηθήο Δπζχλεο ή ρσξηζηφ απηνηειέο αζθαιηζηήξην) 

 
Το όρηο αποδεκίωζες γηα ηο οποίο ζα πραγκαηοποηείηαη ε αζθάιηζε (επέθηαζε 
ηες Γεληθής Αζηηθής Εσζύλες ή ασηοηειές αζθαιηζηήρηο Εργοδοηηθής 
Εσζύλες), πρέπεη λα είλαη κατά περιστατικό ηο αθόιοσζο: 
 

Θάιπςε ζσκαηηθψλ βιαβψλ ή/θαη ζαλάηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αμηψζεσλ γηα εζηθή βιάβε ή/θαη ςπρηθή 

νδχλε), σο ην πνζφ ησλ 500.000 ΔΤΡΧ θαη’ άηνκν θαη 

αηχρεκα θαη γηα νκαδηθφ αηχρεκα. 

 

3.3.5 Αλψηαην φξην θάιπςεο– Απαιιαγέο 

 

α. Σν Αλψηαην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ γηα ηελ θάιπςε Γεληθήο 



 

Αζηηθήο Δπζχλεο ππέξ Σξίησλ θαη ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο (ζε 
εληαίν αζθαιηζηήξην ζπλδπαζηηθά) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο ζα αλέξρεηαη ζε 1.000.000 ΔΤΡΩ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο θαη ε θάιπςε 
Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο, δίδεηαη απφ ρσξηζηά αζθαιηζηήξηα, ην 
αλψηαην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο ζα αλέξρεηαη ζε 1.000.000 ΔΤΡΩ γηα θάζε έλα 
αζθαιηζηήξην. 

 

β. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ 
αζθαιηζηψλ κεησζνχλ θάησ ηνπ πνζνχ ησλ 1.000.000 ΔΤΡΩ (ιφγσ 
επέιεπζεο δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ θαη θαηαβνιήο απφ ηνπο 
αζθαιηζηέο ησλ αληίζηνηρσλ απνδεκηψζεσλ), ελψ ε χκβαζε ΓΔΖ – 
Αλαδφρνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ, ν Αλάδνρνο γηα λα κε κέλεη 
ππαζθαιηζκέλνο νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ άκεζε ζπκπιήξσζε 
ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ επζχλεο, ψζηε απηφ λα είλαη ζπλερψο 1.000.000 
ΔΤΡΩ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. ρεηηθφο φξνο 
γηα πξφζζεηε θάιπςε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ επζχλεο 
ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. 

 

3.3.6 Απαιιαγέο 

 

Ρν Αλψηαην φξην απαιιαγήο αλά δεκηά θαη πεξηζηαηηθφ ζα 

αλέξρεηαη ζε 3.000 ΔΟΩ. 

 

3.3.7 Γηάξθεηα αζθάιηζεο 

 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε, κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν, ησλ εξγαζηψλ ή κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ θαη ζα ιήγεη ηελ εκεξνκελία 

ηεο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. 
 

Κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, εάλ 
πξνθχςεη ζέκα επηζθεπήο, ζπληήξεζεο ή άιιεο ξχζκηζεο 

ζρεηηθήο κε ην Έξγν ε νπνία εκπίπηεη ζην πιαίζην ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηεί ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ δηθά ηνπ ζπλεξγεία, ηφηε πξέπεη λα 
θξνληίζεη γηα ηελ εθ λένπ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο Αζηηθήο 
Δπζχλεο ηνπ έλαληη Ρξίησλ θαη ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο ηνπ κε 

ηνπο ίδηνπο φξνπο θ.ιπ., φπσο θαη ζηελ αξρηθή ηνπ αζθάιηζε 
θαη κε δηάξθεηα ηφζε, φζε ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ 

εξγαζηψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θ.ιπ. 
 

3.4 Αζθάιηζε Κεηαθνξάο 

3.4.1 Δηδηθνί Όξνη 

 



 

Ρν αζθαιηζηήξην ζα ππνβάιιεηαη δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε κεηαθνξψλ ζηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο ΓΔΖ. 

 

3.4.2 Αληηθείκελν αζθάιηζεο 

 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ 
κεηαθεξνκέλσλ πιηθψλ (Δμνπιηζκφο, κεραλήκαηα θ.ιπ.) γηα 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ ή/θαη 

εζσηεξηθνχ, θαζψο θαη ησλ πιηθψλ ηδηνθηεζίαο ΓΔΖ πνπ ζα 
κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνπο κεηαθνξηθνχο 

θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ 
θνξηνεθθφξησζεο. Ρα πιηθά απηά ζα αζθαιίδνληαη Θαηά 
Ξαληφο Θηλδχλνπ. 

 
3.4.3 Γηάξθεηα αζθάιηζεο  

 

Ρα κεηαθεξφκελα πιηθά ζα αζθαιίδνληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο κεηαθνξάο ηνπο απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο 
θφξησζήο ηνπο ζηελ απνζήθε ηνπ απνζηνιέα θαη απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Διιάδαο ή/θαη ηνπ εμσηεξηθνχ κέρξη 
ηελ εθθφξησζή ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ. 

 

 

3.5 Αζθάιηζε νρεκάησλ, Κεραλεκάησλ Έξγνπ θ.ιπ. 
 

3.5.1 Αζθάιηζε ησλ Νρεκάησλ, Κεραλεκάησλ Έξγνπ θ.ιπ. απφ ηε 

ρξήζε ηνπο ζαλ απηνθηλνχκελα νρήκαηα (λ. 489/76)  

 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα δεκηέο θ.ιπ. πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηξίηνπο απφ 
ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα Έξγνπ θ.ιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ απηφλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, είηε αλήθνπλ ζ’ απηφλ, 
είηε ζε ηξίηνπο, είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο (λ. 489/76) θαη 
γηα πνζά θάιπςεο απηά πνπ πξνβιέπνληαη εθάζηνηε απφ ηελ 
ηζρχνπζα Λνκνζεζία. 

 

Πηα ζρεηηθά Αζθαιηζηήξηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
εμήο: 

 

πεχζπλνο γηα ηε θχιαμε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ 
Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα 

επηδεηθλχεη ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ 
δεηεζνχλ. 

Ζ Δπηβιέπνπζα πεξεζία ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Αλαδφρνπ 
λα επηδείμεη ηα ελ ιφγσ Αζθαιηζηήξηα ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα 



 

Αζθαιηζηήξηα είλαη ειιηπή ή παξέρνπλ αλεπαξθή θαηά ην Λφκν 
θάιπςε, δηθαηνχηαη λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν, έμνδν θαη 

νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ηνπ αληίζηνηρνπ νρήκαηνο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Έξγνπ.  

 

3.5.2 Αζθάιηζε ησλ Νρεκάησλ, Κεραλεκάησλ Έξγνπ θ.ιπ. απφ ηε 

ρξήζε ηνπο ζαλ Δξγαιεία  

 

Ρν Αζθαιηζηήξην ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν δεθαπέληε 
(15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο 
Πχκβαζεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν ζπκβεί πξψην, ζηελ 

αξκφδηα πεξεζία ηεο ΓΔΖ. 
 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα δεκηέο, αηπρήκαηα θ.ιπ. πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε 
ηξίηνπο απφ ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα Έξγνπ θ.ιπ. πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηφλ ζαλ εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 
 

Πηελ παξνχζα αζθάιηζε ηα πνζά απνδεκίσζεο, νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο, νη απαιιαγέο θ.ιπ. ηαπηίδνληαη κε ηα ηζρχνληα 

ζηελ αζθάιηζε Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ θαη 

Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο (παξάγξαθνο 3.3 ηνπ παξφληνο). 

Δμαηξείηαη ν φξνο: «Ζ ΓΔΖ είλαη ζπλαζθαιηζκέλε». 

 

3.6 Αζθάιηζε Ξξνζσπηθνχ 
 

Ζ αζθάιηζε ηνπ Ξξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη δχν (2) πεξηπηψζεηο: 
3.6.1 Αζθάιηζε Ξξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ  

 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην ελ γέλεη 

εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα γηα 

ην εκεδαπφ πξνζσπηθφ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Δξγαηηθή 

Λνκνζεζία αζθάιηζε ζηνλ ΔΦΘΑ ή/θαη ζε άιιν Νξγαληζκφ 

Θπξίαο ή Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα. 

Γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ απαηηείηαη αληίζηνηρε αζθάιηζε, 

πνπ λα πξνβιέπεηαη δειαδή απφ ηελ Δξγαηηθή Λνκνζεζία ηεο 

Σψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα κελ αληηβαίλεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο. 

 



 

3.6.2 Αζθάιηζε ζπκβνχισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ Αλαδφρνπ  

 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ηνπο πάζεο θχζεσο 
ζπκβνχινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Έξγνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο πξέπεη 
λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ ζπκβνχισλ ή ζπλεξγαηψλ 

ηνπ, εκεδαπψλ ή/θαη αιινδαπψλ, έλαληη θηλδχλσλ πξνζσπηθψλ 
αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθφ Φνξέα ηεο επηινγήο ηνπ. 
 

Απφ ηελ πεξίπησζε απηή εμαηξνχληαη νη αιινδαπνί ζπλεξγάηεο 

θαη ζχκβνπινη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ γίλεη ήδε 

αλάινγεο αζθαιίζεηο ζηε ρψξα ηνπο, νη νπνίεο ηζρχνπλ γηα ηελ 

εδψ παξακνλή ηνπο θαη δελ αληηβαίλνπλ ζηελ Διιεληθή 

Λνκνζεζία. 

 

Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε ηεο θχιαμεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ησλ αληίζηνηρσλ Αζθαιηζηεξίσλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

αζθαιίζεσλ απηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 

αξκφδηα πεξεζία ηεο ΓΔΖ πεχζπλε Γήισζε φηη πξάγκαηη νη 

ζχκβνπινη, ζπλεξγάηεο ηνπ θ.ιπ. είλαη αζθαιηζκέλνη έλαληη 

θηλδχλσλ πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ. 

 

3.7 Αζθάιηζε Θαηά Ξαληφο Θηλδχλνπ ιηθψλ ηεο ΓΔΖ πνπ ρνξεγνχληαη 

ζηνλ Αλάδνρν  
 

Ρν αζθαιηζηήξην Θαηά Ξαληφο Θηλδχλνπ ιηθψλ, ππνγεγξακκέλν απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ, νπνηνδήπνηε 

απφ ηα δχν ζπκβεί πξψην. 
 

3.7.1 Αληηθείκελν Αζθάιηζεο  

 

Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία αζθαιίδεη ζε αλνηθηή βάζε θαη Θαηά 

Ξαληφο Θηλδχλνπ ηα πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα, εθφδηα, 

κεηξεηέο, κεηαζρεκαηηζηέο θαη παξεκθεξή είδε πνπ ρνξεγεί ε 

ΓΔΖ ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Πχκβαζεο.  

 

Ζ αζθάιηζε θαιχπηεη επίζεο θαη ηα πιηθά, κεραλήκαηα, 

κεηξεηέο, κεηαζρεκαηηζηέο θαη παξεκθεξή είδε πνπ 

απνμειψλνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ, 

απφ ηνλ Αλάδνρν, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ 



 

θαη πξννξίδνληαη γηα επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ζε άιιν ζεκείν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή γηα επηζηξνθή ηνπο ζηηο Απνζήθεο ηεο ΓΔΖ. 

 

3.7.2 Έθηαζε Θάιπςεο 

 

α. Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

πιηθά απηά παξαδίδνληαη απφ ηε ΓΔΖ ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζην Έξγν. Ζ αζθάιηζε ζα ζπλερίδεηαη 

ρσξίο δηαθνπή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο 

ζηνπο ελ γέλεη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, είηε 

πξφθεηηαη γηα αλνηθηνχο ή θιεηζηνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο ή 

αθφκε απεξίθξαθηνπο ρψξνπο πνπ φκσο επηηεξνχληαη απφ 

εηδηθά εληεηαικέλν φξγαλν απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ 

ή ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν επηζηξνθή ηνπο ζηηο Απνζήθεο 

ηεο ΓΔΖ.  

 

β. Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ γηα ηα απνμεισκέλα πιηθά 

αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα πιηθά απηά απνμειψλνληαη, 

απφ ηνλ Αλάδνρν, απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ θαη ζα 

ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζηνπο ελ γέλεη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη κέρξη 

ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζε άιιν ζεκείν 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΖ, ή ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

επηζηξνθή ηνπο ζηηο Απνζήθεο ηεο ΓΔΖ.  

 

γ. Ζ αζθάιηζε επεθηείλεηαη έηζη, ψζηε ηα ρνξεγνχκελα πιηθά 

ζηνλ Αλάδνρν λα θαιχπηνληαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαθνξψλ ηνπο (ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο), εληφο ηνπ 

Διιαδηθνχ ρψξνπ απφ ηφπν ζε ηφπν. Δπίζεο επεθηείλεηαη 

ψζηε λα θαιχπηεηαη ε απψιεηα ή θαηαζηξνθή πιηθψλ ζε 

απεξίθξαθηνπο ρψξνπο, ιφγσ αλσηέξαο βίαο (θσηηά ή 

πιεκκχξα). 

 

δ. Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ιήγεη κε ηελ ππνβνιή ηεο 

Γήισζεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 

3.7.5. 

 

3.7.3 Όξην Αζθαιηδφκελεο Αμίαο ιηθψλ 

 



 

Κε ηελ αζθάιηζε θαιχπηεηαη ε αμία ησλ πιηθψλ, εξγαιείσλ 
θ.ιπ. ηδηνθηεζίαο ΓΔΖ πνπ, ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε, 

πξνβιέπεηαη λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ν Αλάδνρνο γηα θάζε ρξνληθή 
ζηηγκή, πξνζαπμεκέλε θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θαη 
ζηξνγγπιεπκέλε ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα ΔΟΩ, έηζη ψζηε λα 

θαιχπηνληαη ηπρφλ έμνδα δηαρείξηζεο κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη 
νη θνζηνινγήζεηο ησλ δεκησζέλησλ πιηθψλ. Πηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε ΓΔΖ δηαπηζηψλεη, απφ ηα ππάξρνληα ζηα ρέξηα ηεο 
ζηνηρεία, φηη ε αμία ησλ πιηθψλ, εξγαιείσλ θ.ιπ. ηδηνθηεζίαο 
ΓΔΖ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ν Αλάδνρνο, είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο αζθαιηδφκελεο αμίαο, παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηεο ΓΔΖ ψζηε κε πξφζζεηε πξάμε λα 

θαιπθζεί ε πθηζηάκελε δηαθνξά. 
 

Ρν αλψηαην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ θαηά θίλδπλν θαη 

πεξηζηαηηθφ νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, θαηαζηξνθήο, δεκηάο, 

βιάβεο, θινπήο, ππξθαγηάο θ.ιπ., κεξηθήο ή νιηθήο, είλαη ίζν κε 

ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηεο αμίαο ηνπ ρξεσζηηθνχ 

ππνινίπνπ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηα πιηθά, εξγαιεία θ.ιπ. 

ηδηνθηεζίαο ΓΔΖ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, φπσο αλαγξάθεηαη ζηε 

Πχκβαζε. Ρν σο άλσ πξνθχπηνλ αλψηαην φξην ζηξνγγπιεχεηαη 

ζηε πιεζηέζηεξε ρηιηάδα ΔΟΩ θαη δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ. 

3.7.4 Απαιιαγέο 

 

Απαιιάζζεηαη ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, θαη’ αλψηαην αλά 
δεκηνγφλν γεγνλφο, πνζφ χςνπο ρηιίσλ (1.000) επξψ.  

 

3.7.5 Γηάξθεηα Αζθάιηζεο  

 

Ζ παξνχζα ζε αλνηθηή βάζε αζθάιηζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηε ΓΔΖ 

ιήγεη κεηά ηελ επηζηξνθή απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

πιηθνχ ζηηο απνζήθεο ηεο ΓΔΖ θαη ηελ ππνβνιή γξαπηήο 

Γήισζεο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηνλ αζθαιηζηή γηα ην ζθνπφ απηφ, 

δεφλησο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο ΓΔΖ. 

3.7.6 Εεκηέο - Απνδεκηψζεηο 

 

Πε πεξίπησζε δεκίαο ή απψιεηαο πιηθνχ ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ λα ηελ αλαγγείιεη ζηελ 

Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία θαη ζηελ 

αξκφδηα πεξεζία ηεο ΓΔΖ. Πε πεξίπησζε δεκίαο ή απψιεηαο, 

ξεηά ζπκθσλείηαη φηη ε απνδεκίσζε ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξία απ’ επζείαο ζηε ΓΔΖ, θαζαξή θαη 

απαιιαγκέλε απφ πάζεο θχζεσο επηβαξχλζεηο. 
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Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 1 

 

Ν ππνγξάθσλ σο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ……2…… δειψλσ φηη:  
 
1. Ο πξνζθέξσλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) κε αξηζ. 

κεξίδαο ……… θαη ηεξεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ην λ. 3419/2005. 

 
2. ……3…… ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη: 

…………… 

…………… 
…………… 

 
3. Λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη …… 
 

4. Ρν πξνζθέξνλ λνκηθφ πξφζσπν λνκίκσο: 
 

4.1 απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζην Γηαγσληζκφ ………………………,  
 
4.2 φξηζε ηνλ/ηνπο ………………………… λα ππνγξάςνπλ ηελ πξνζθνξά  

 
4.3 φξηζε ηνλ/ηνπο …………………………. λα παξίζηαληαη σο εθπξφζσπνί ηνπ 

θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηε Γηαθήξπμε. 

 

5. Έιαβε πιήξε γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο κε ζηνηρεία …………………………… θαζψο 

θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ ζε απηή ζρεδίνπ ζχκβαζεο ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο 

απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

6. Ζ Ξξνζθνξά ηνπ ζα παξακείλεη ζε ηζρχ γηα δχν (2) κήλεο. 

 

7. Ν Γηαγσληδφκελνο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016, σο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη 

ζπλνπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

 

7.1 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο. 

 

7.2 Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα παξάβαζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 

 



 

7.3 Γελ έρεη ππνβάιεη ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο, δελ έρεη επηδείμεη 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ην πξνθεξπζζφκελν, πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.  

 

7.4 Γελ ηειεί ζε πηψρεπζε νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, δελ 

ηειεί ζε θνηλή εθθαζάξηζε νχηε ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο εθθαζάξηζεο. 

 

7.5 Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ή θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο δηαθζνξάο-

δσξνδνθίαο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο 

δηάπξαμεο ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ, ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο απάηεο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

7.6 Γελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο γηα ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

7.7 Γελ έρεη επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε ιήςε απνθάζεσλ, δελ έρεη 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, ή δελ έρεη παξάζρεη 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη νπζησδψο κε ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

7.8 Γελ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο (πεξίπησζε γ, παξ. 2, άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016) 4 

 

8. Γελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 262 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

9. Ν Γηαγσληδφκελνο δεζκεχεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία 

ηεο ΓΔΖ, λα πξνζθνκίζεη εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο απφ ηε γλσζηνπνίεζε 

ηνπ αηηήκαηνο, ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά - δηθαηνινγεηηθά ησλ πην πάλσ 

δεισζέλησλ.   

 

10. Πε πεξίπησζε νςηγελνχο κεηαβνιήο νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο 
πξνζθνξάο καο, αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κε ζπλδξνκή ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο ή/θαη ηεο ηπρφλ ζχκβαζεο πνπ 



 

ζα ζπλαθζεί, δεζκεπφκαζηε λα γλσζηνπνηήζνπκε ζηε ΓΔΖ ακειιεηί ηελ 
ππφςε κεηαβνιή.  

 

Ζκεξνκελία:…………… 
 

Ν Γειψλ 

 

 

     (Νλνκαηεπψλπκν – ηδηφηεηα- ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

ΝΓΖΓΗΔΠ  

1  Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ε παξνχζα πεχζπλε Γήισζε ζα 
πξέπεη, κε θαηάιιειε δηακφξθσζε, λα θαιχπηεη ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο 

1, 5, θαη, εάλ δελ παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ζηελ απνζθξάγηζε, ηελ 
παξάγξαθν 4.3 εθφζνλ ην επηζπκεί 

2 Αλαγξάθεηαη απφ ην Γηαγσληδφκελν ε επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα 
3 Αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε λνκηθήο κνξθήο ηνπ πξνζθέξνληνο «κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ……» ή «δηαρεηξηζηέο ……» 
4 Ζ παξάγξαθνο 7.8 πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο πξνυπνινγηζκέλεο 

δαπάλεο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ Δπξψ (20.000,00€), κε εμαίξεζε ηηο 

ζπκβάζεηο θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Πηηο ζπκβάζεηο θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηίζεηαη φηαλ ε 

πξνυπνινγηζκέλε δαπάλε είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ θαη 

πεληαθνζίσλ Δπξψ (2.500,00€), ην δε πεξηερφκελν ηεο παξέλζεζεο αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο «(πεξίπησζε γ, παξ. 2, άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 σο ηζρχεη)»  



 

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

 

Ζκεξνκελία: 

Ξξνο 

ηε ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ Α.Δ. 

Σαιθνθνλδχιε 30, 104 32 ΑΘΖΛΑ 

 

Παο γλσξίδνπκε φηη εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα έλαληί ζαο ππέξ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζαο:  

 

……1…… 

 

παξαηηνχκελνη ξεηά αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηεο  δηδήζεσο 

θαη δηαηξέζεσο, θαζψο θαη απφ ηηο κε πξνζσπνπαγείο  ελζηάζεηο ηνπ 

πξσηνθεηιέηε επζπλφκελνη ζε νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ……2……, γηα ηελ αθξηβή, πηζηή θαη εκπξφζεζκε εθπιήξσζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ηεο ππ’ αξηζ. .................... Πχκβαζεο θαη ησλ 

ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο θαη ζε απφιπηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο ηεο. 

Αληίγξαθν απηήο καο παξαδφζεθε, βεβαηψλεηαη δε κε ηελ παξνχζα ε ιήςε ηνπ.  

Ρν αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο είλαη ………… κε ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ …………  

 

Πε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ εγγχεζε, ζα θξίλαηε φηη ν 

παξαπάλσ Αλάδνρνο παξέβε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ απφ εθείλεο ηηο νπνίεο 

αλέιαβε κε ηε παξαπάλσ Πχκβαζε, αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε κε ηελ 

παξνχζα λα ζαο θαηαβάινπκε ακειιεηί θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζην ζχλνιφ ηνπ ή κέξνο ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ζαο θαη ακέζσο κεηά ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο, ρσξίο λα απαηηείηαη γηα 

ηελ παξαπάλσ πιεξσκή νπνηαδήπνηε εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ ζρεηηθή αληίξξεζή 

ηνπ, έλζηαζε, επηθχιαμε ή πξνζθπγή ηνπ ζηα Γηθαζηήξηα ή ηε Γηαηηεζία, κε 

αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο παξνχζαο ή ηε ζέζε ηεο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

 



 

Ρέινο, ζαο δειψλνπκε φηη ε εγγχεζή καο ζα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη ηελ 

εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη κε 

ηελ αληίζηνηρε Πχκβαζε θαη ηα ηπρφλ ζπκπιεξψκαηά ηεο, αιιά φρη αξγφηεξα απφ 

……3…… κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο Πχκβαζεο. Ζ ηζρχο ηεο 

παξνχζαο εγγπεηηθήο ζα παξαηαζεί πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο 

ρσξίο θακία αληίξξεζε εθ κέξνπο καο, κεηά απφ γξαπηή απαίηεζή ζαο πνπ ζα 

ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο. 

 

Κε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο ή ηεο παξάηαζεο πνπ δεηήζεθε απφ ηε ΓΔΖ, ε 

παξνχζα εγγπεηηθή ζα επηζηξαθεί ζε εκάο καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο, ε νπνία 

ζα καο απαιιάζζεη απφ ηελ εγγπνδνζία καο. 

 

                                            

ΝΓΖΓΗΔΠ  

1 Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ αλαγξάθεηαη απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο κηα απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 Πε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ: …… (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ……,  

…… (ΑΦΚ) ……, …… (δ/λζε) …… ή  

 

 Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΚ) ……,  

…… (δ/λζε έδξαο) …… ή 

 

 Πε πεξίπησζε Πχκπξαμεο/Έλσζεο: ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ  

 

α) …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΚ) ……, …… (δ/λζε θαηνηθίαο ή έδξαο) …… 

β) …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΚ) ……, …… (δ/λζε θαηνηθίαο ή έδξαο) ……  

…… θ.ν.θ. …… 

πνπ ελεξγνχλ ελ πξνθεηκέλσ σο Πχκπξαμε/Έλσζε θαη επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ 

ην θάζε κέινο έλαληη ηεο ΓΔΖ 

2  Αλαγξάθεηαη ζε επξψ ην πνζφ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο 
3 Ππκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηε δηαδηθαζία ν θαηάιιεινο αξηζκφο 

κελψλ ζπλεθηηκψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο πιένλ ελφο 

πεξηζσξίνπ απφ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο (π.ρ. ζε έξγν κε ρξνληθφ νξίδνληα νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπο δεθανρηψ (18) κήλεο κπνξεί ε κέγηζηε ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο λα 

νξίδεηαη ζε είθνζη δχν (22) κήλεο) 

 



 

 

                                                                                          Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 

 

ΓΗΛΧΗ ΤΝΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 

 

ε πεξίπησζε ύκπξαμεο / Έλσζεο θπζηθώλ ή θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ 

(θαιχπηεη ηελ παξάγξαθν 6.2.5 ηνπ ηεχρνπο 2 ηεο Γηαθήξπμεο) 

 

 

Ρα ππνγξάθνληα κέιε ……1…… γηα ……2…… 

 

1. ......................................................................................................... 

 

2.

 ........................................................................................................

.... 

 

3. ........................................................................................................... 

 

 

δειψλνπκε φηη ζην πιαίζην ηεο ππνβνιήο ηεο Ξξνζθνξάο καο ζηελ πην πάλσ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε εκάο, ζα 

είκαζηε πιήξσο ππεχζπλνη απέλαληη ζηε ΓΔΖ, απφ θνηλνχ, αδηαίξεηα θαη ζε 

νιφθιεξν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ καο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

Ξξνζθνξά καο θαη απφ ηε ζχκβαζε.  

 

Ζκεξνκελία: …………………. 

 

Νη Γεινχληεο 

     (Νλνκαηεπψλπκν – ηδηφηεηα- ππνγξαθή) 

 

 

 

 



 

 

                           ΓΔΖ Α.Δ/Ππγθξφηεκα ΖΠ Αιηάθκνλα/ΖΠ Ξνιπθχηνπ-Ηιαξίσλα 

Ρ.ζ. 30, 505 00 Πέξβηα, Ρει.: 2464031402, FAX: 2464031989, WWW.dei.gr 

 

 

 

                                            

ΝΓΖΓΗΔΠ  

1 Αλαγξάθεηαη αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ πξνζθέξνληνο π.ρ. «ηεο ζχκπξαμεο» ή «ηεο 

έλσζεο» ή «ηεο θνηλνπξαμίαο» 
2 Αλαγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  


