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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΔΕΑ – …………………… 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

«ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Γ.Μ. 400kV ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

      

Στην Αθήνα σήμερα  την ............................., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : 

 

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε» ή «ΑΔΜΗΕ», 

εφεξής  «ΑΔΜΗΕ», που  εδρεύει  στην  Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αριθμ. 89 & Κηφισού, 

με ΑΦΜ : 099877486 ΔΟY : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας από τ… …………………………………….…………, ο οποίος ενεργεί στο παρόν 

δυνάμει της υπ’ αριθμ. .................................. Έγκρισης του ΑΔΜΗΕ,  

 

β) της εταιρείας με την επωνυμία …..................…………..……, εφεξής  «Ανάδοχος», που εδρεύει 

……………………………….. , με ΑΦΜ : ……………….…… ΔΟY : ………………………….και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από      τ.... 

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

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα 

ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

Τεύχη της Σύμβασης 

 

1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογράφονται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο : 

1. Συμφωνητικό – Παράρτημα Ι: Σύμβαση εμπιστευτικότητας 
2. Πίνακες Τιμημάτων 

3. Ειδικοί Όροι 

4. Τεχνικό Μέρος 

5. Γενικοί Όροι 

6. Ασφαλίσεις 

7. Στοιχεία του Αναδόχου 

8. Υποδείγματα 
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2. Σε περίπτωση διαφοράς στο κείμενο δύο ή περισσοτέρων εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 

1 του παρόντος άρθρου Τευχών, καθορίζεται η ανωτέρω ως σειρά ισχύος αυτών, το δε 

προηγούμενο κατά σειρά τεύχος υπερισχύει του επομένου . Ειδικά όσον αφορά τα λεπτομερή 

τεχνικά στοιχεία του Έργου, υπερισχύουν έναντι του Συμφωνητικού τα αναφερόμενα στο Τεχνικό 

Μέρος (Τεύχος 4) της Σύμβασης. 

 

2. H παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη μοναδική σχετική με το συμβατικό αντικείμενο συμφωνία μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών, για την παροχή του υπόψη έργου. 

 

3.  Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις. Κάθε 

παράβαση αυτών συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τον ΑΔΜΗΕ. 

Τροποποίηση όρων της παρούσας Σύμβασης επιτρέπεται μόνο εγγράφως. 

 
4. Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η 

Δημόσια Δαπάνη χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 175/1) και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από 

εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

1. Με την παρούσα Σύμβαση, ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, και ασφαλή υλοποίηση του έργου της παραλλαγής των 

Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV πέριξ του οικισμού Ν. Πεντέλης , σε πλήρη συμμόρφωση με 

τους όρους της παρούσας Σύμβασης.  

 

2. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει: 

α. Την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των 

εναέριων Γ.Μ.400kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος (πύργοι: ΠΑΣ 25N-ΠΑΣ 29Ν) και ΓΜ 400kV 

Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (πύργοι: ΑΡΚ 64Ν-ΑΡΚ 68ΑΝ). 

β. Τις απαιτούμενες εργασίες αποξηλώσεων των προς κατάργηση τμημάτων των ανωτέρω 

γραμμών και την μεταφορά των αποξηλωμένων υλικών (δεματοποιημένων πύργων, 

μονωτήρων, αγωγών και υλικών εξάρτισης), σε χώρο που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ 

γ. Μελέτη και εγκατάσταση αγωγού εδάφους στους πύργους όπου απαιτείται. 

 

3. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων υλικών και 

εργασιών για την κατασκευή του έργου, καθώς και τα τεχνικά σχέδια, τεχνικές οδηγίες και 

προδιαγραφές κατασκευής και υλικών του Τεχνικού Μέρους ,καθώς και το εγκεκριμένο από τον 

ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, το οποίο θα συντάξει ο ανάδοχος και στο οποίο θα 

εξειδικευτεί η τεχνική προσφορά του. Σε περίπτωση που, κατά την κατάρτιση του 

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου διαπιστωθεί ότι για την ικανοποίηση των τεχνικών 
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απαιτήσεων της σύμβασης, απαιτείται πρόσθετος μηχανικός εξοπλισμός από τον προσφερόμενο 

στην τεχνική προσφορά του αναδόχου ή τον αρχικώς προσφερθέντα από τον ανάδοχο, τότε ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον διαθέσει χωρίς πρόσθετη δαπάνη για  την εκτέλεση των 

εργασιών. 

 

4. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά το στάδιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης : 

i. θα τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙV του 

Προσαρτήματος B του ν. 4412/2016.  

ii. δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά. 

iii. θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 

 

1. Το Συμβατικό Τίμημα του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 

του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ................................. (ολογράφως), 

...................................... (αριθμητικώς) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και αναλύεται: 

Σύνολο Πίνακα Τιμών Εργασιών «Α» Ευρώ (............. €) χωρίς ΦΠΑ, 

  Σύνολο Πίνακα Τιμών Εργασιών «Β» Ευρώ (............. €) χωρίς ΦΠΑ, 

  Σύνολο Πίνακα Υλικών «Γ»   Ευρώ (............. €) χωρίς ΦΠΑ, 

Σύνολο Πίνακα Υλικών «L1»   Ευρώ (............. €) χωρίς ΦΠΑ. 

 

Η ανάλυση του παραπάνω συμβατικού τιμήματος είναι η αναγραφόμενη στους Πίνακες Τιμημάτων 

του Τεύχους 2 της Σύμβασης. 

 

2. Το ποσό που μπορεί να διατεθεί για απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 του 

άρθρου 22 των Γενικών Όρων, ανέρχεται σε………………..ευρώ, ποσοστό 15% του Συμβατικού 

τιμήματος. 

3. Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Δεν γίνονται δεκτές 

απαιτήσεις στηριζόμενες στις ιδιομορφίες του εδάφους. 
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Άρθρο 4 

Τρόπος Πληρωμής  

 

1. Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τα παρακάτω, 

μετά την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά κάθε φορά καθορίζονται 

από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα Σύμβαση. 

2. Οι πληρωμές θα γίνονται, με την προσκόμιση επίσημου Τιμολογίου, ως εξής: 

 

2.1 Για τα υλικά – Πίνακας Γ’ και Πίνακας L1 του Τεύχους 2 της Σύμβασης (περιλαμβάνονται τα 

έξοδα  μεταφοράς, ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κλπ): 

100% με την πιστοποιημένη εγκατάστασή τους στο έργο, 

2.2 Για τις εργασίες – Πίνακας Α και του Πίνακα Β του Τεύχους 2 της Σύμβασης – με βάση τα 

εγκεκριμένα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών». 

 

Οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος θα γίνονται την εικοστή 20η ημέρα από την ημερομηνία 

υποβολής των τιμολογίων, με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά του Άρθρου 15 των Ειδικών Όρων (Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου 

– Δικαιολογητικά) και σε τακτή ημέρα πληρωμής την πρώτη Παρασκευή μετά την συμπλήρωση της 

προαναφερόμενης ημερομηνίας, υπό τον όρο ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά να έχουν 

προσκομισθεί εγκαίρως, ώστε εν συνεχεία να προωθηθούν στην αρμόδια Διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ 

(ΔΟΛΥ) τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής. 

3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει έντοκη προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Συμβατικού 

Τιμήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης, εντός είκοσι ημερών 

από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. Η παραπάνω χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη με 

επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών, που ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής 

της προσφοράς του Αναδόχου, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου 3,5 ποσοστιαίων 

μονάδων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του Επιτοκίου, η συνολική επιβάρυνση του Ανάδοχου θα 

ισούται με το περιθώριο.  

Η απόσβεση της ως άνω προκαταβολής θα γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή 

προς τον Ανάδοχο, ποσού αντίστοιχου με ποσοστό 10% επί του καθαρού (προς πληρωμή) 

συμβατικού τιμήματος. Σε περίπτωση που πριν την καταβολή προς τον Ανάδοχο της ως άνω 

έντοκης προκαταβολής έχουν προηγηθεί καταβολή/ές τιμήματος με εξόφληση αντίστοιχου 

τιμολογίου, για τον υπολογισμό της παρακράτησης θα εφαρμόζεται  ο σχετικός τύπος του Άρθρου 

27 παρ. 6 των Γενικών Όρων. 

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση 

των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής.  

Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού 

τιμολογίου. 



   ΔΕΑ-41954/ Τεύχος 1 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» 

 

                 

                                                   

 
        Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Ταμείο  

 Περιφερειακής Ανάπτυξης              Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                     

Σελίδα 8 από 17 

 

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας. 

 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της 

προκαταβολής.  

 

4. Κρατήσεις επί των πληρωμών  

 

4.1 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών της ανωτέρω παραγράφου 2 προς τον Ανάδοχο θα 

διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

§ 1.2 του Άρθρου 16 των Γενικών Όρων (Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές). Οι κρατήσεις 

αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής και θα 

επιστραφούν με την οριστική παραλαβή. 

 

4.2 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές 

μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή 

Παραλαβή του έργου. 

 Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, με την 

Οριστική Παραλαβή του έργου. 

5. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, παρακρατούνται φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και 

οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 

που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

 

Άρθρο 5 

Προθεσμία Πέρατος 

 

1. Η συνολική προθεσμία πέρατος ορίζεται σε διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την ημερομηνία θέσης 

σε ισχύ της Σύμβασης. 

 

2. Ο Ανάδοχος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, θα υποβάλλει για 

έγκριση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 5 των Γενικών Όρων 

και Άρθρο 6 των Ειδικών Όρων Το χρονοδιάγραμμα έχει τη μορφή γραμμικού διαγράμματος 

(διάγραμμα GANT) και υποβάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 

Η σύνταξη και τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος από τον Ανάδοχο γίνονται με τη χρήση 

κατάλληλου λογισμικού («Microsoft Project » ή «Primavera – Oracle») και θα εμφανίζονται κατά 

ελάχιστο οι παρακάτω αναφορές σε υλικά και εργασίες:  

 2.1  Προμήθεια Χάλυβα Πύργων 

 2.2  Προμήθεια Αγωγών Φάσεως 

 2.3  Προμήθεια κοινού Αγωγού προστασίας και Αγ. Προστασίας τύπου (OPGW), Υλικών                                

 εξάρτησης και μικροϋλικών αυτών. 
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 2.4  Προμήθεια Μονωτήρων 

 2.5  Προμήθεια Υλικών εξάρτησης και μικροϋλικών Αγωγού Φάσεως 

2.6  Κατασκευή δρόμων προσπέλασης 

 2.7  Τοποθέτηση και σκυροδέτησης βάσεων 

 2.8  Ανέγερση Πύργων 

2.9  Ενσυρμάτωση της Γραμμής Μεταφοράς 

2.10 Μελέτη και εγκατάσταση αγωγού εδάφους 

2.11 Εργασίες αποξήλωσης των προς κατάργηση τμημάτων  της Γ.Μ. 400 kV Παλλήνη – 
Άγιος Στέφανος (ΠΑΣ25N-ΠΑΣ29Ν 
2.12 Εργασίες αποξήλωσης των προς κατάργηση τμημάτων  της Γ.Μ.400 kV Αργυρούπολη 
– Κουμουνδούρου (ΑΡΚ64Ν-ΑΡΚ68ΑΝ) 
 

3. Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.  

 

Άρθρο 6 

Ποινικές Ρήτρες 

1. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις  

1.1 Ορίζονται τα κάτωθι ορόσημα (milestones) για την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω 

καθυστερήσεων εξ υπαιτιότητας Αναδόχου κατά τη διάρκεια του έργου και για έκαστο τμήμα ή 

υπο-ομάδα αυτού:  

 Milestone -1:  Άφιξη υλικού στο εργοτάξιο, ανά είδος υλικού, όπως αυτά αναφέρονται στο 

Άρθρο 5 της παραγράφου 2 του παρόντος συμφωνητικού «Πρόγραμμα 

Εκτέλεσης Έργου» (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία)- 

Συντελεστής ποινικής Ρήτρας για κάθε είδος υλικού 5%. Ο υπολογισμός της 

πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τη παράγραφο 1.2 του παρόντος άρθρου.  

 Milestone -2:  Ολοκλήρωση τοποθέτησης και σκυροδέτησης βάσεων Πύργων σε 

ποσοστό 50% της ΓΜ (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία)- Συντελεστής ποινικής Ρήτρας 20%. Ο υπολογισμός της 

πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τη παράγραφο 1.2 του παρόντος άρθρου.  

 Milestone -3:  Ολοκλήρωση ανέγερσης των Πύργων της ΓΜ (όπως πιστοποιείται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία) - Συντελεστής ποινικής Ρήτρας υλικού 10%. Ο 

υπολογισμός της πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τη παράγραφο 1.2 του 

παρόντος άρθρου.  

 Milestone -4:  Έναρξη εργασιών ενσυρμάτωσης της ΓΜ (όπως πιστοποιείται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία) - Συντελεστής ποινικής Ρήτρας 10%. Ο 

υπολογισμός της πληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τη παράγραφο 1.2 του 

παρόντος άρθρου.  

 Milestone -5: Ολοκλήρωση εργασιών πρόσδεσης αγωγών σε ποσοστό 50% των 

χιλιομέτρων της ΓΜ (όπως πιστοποιείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία) 
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Συντελεστής ποινικής Ρήτρας 10%. Ο υπολογισμός της πληρωμής θα γίνει 

σύμφωνα με τη παράγραφο 1.2 του παρόντος άρθρου. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τα ανωτέρω ορόσημα στο χρονοδιάγραμμα του έργου 

ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 των Ειδικών Όρων και στο άρθρο 5 

του παρόντος Συμφωνητικού. 

 

1.2 Η ποινική ρήτρα για κάθε εβδομάδα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος του ως άνω 

οροσήμου (milestone) εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ανέρχεται σε 4% του Συμβατικού 

Τιμήματος, πολλαπλασιασμένο με τον συντελεστή του αντίστοιχου οροσήμου. 

 

1.3 Εάν, παρά την υπέρβαση της τμηματικής αυτής προθεσμίας, ο Ανάδοχος επιτύχει την τήρηση 

της συνολικής προθεσμίας πέρατος του Τμήματος, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 5 του 

παρόντος, η παρακρατηθείσα ποινική ρήτρα επιστρέφεται στον Ανάδοχο άτοκα. 

  

1.4 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα  υπέρβασης  της  προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 

5 του παρόντος, εξ’ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει 

Ποινική Ρήτρα 0,1% του Συμβατικού Τιμήματος του έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 

3 του Συμφωνητικού προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 

συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 

1.5 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας πέρατος με 

βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την 

παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το 

αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 

 

1.6 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% 

του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων 

εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.   

 

2. Εφόσον ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, 

επιβάλλεται σε αυτόν ειδική ποινική ρήτρα από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία ανέρχεται στα 

τριακόσια (300) Ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης.  

3. Ποινικές Ρήτρες για πλημμελή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται και λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, που δεν υπερβαίνουν 

το 10% της αξίας της σύμβασης 

4. Ρητά συμφωνείται ότι οι ως άνω ποινικές ρήτρες είναι εύλογες και δίκαιες. 
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Άρθρο 7 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης  

 

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΑΔΜΗΕ σήμερα, την Εγγυητική  Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με αριθμό 

.................. που εξέδωσε η Τράπεζα ................., υποκατάστημα …… για το ποσό των  

............................……....EΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού 

Τιμήματος. 

2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν 

αιτήσεως του Αναδόχου και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 -  Ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

 -  Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του συνόλου του 

εξοπλισμού.  

 -  Δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ. 

 

 3. Επιπλέον, για την καλή χρήση και διαχείριση των υλικών που αποξηλώνονται, συμφωνείται να 

κατατεθεί από τον Ανάδοχο στον ΑΔΜΗΕ Εγγυητική Επιστολή «για υλικά ΑΔΜΗΕ που 

αποξηλώθηκαν από τον Ανάδοχο». Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΑΔΜΗΕ σήμερα 

.......... την Εγγυητική Επιστολή αρ.................................... που εξέδωσε 

....................................................................για το ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων Ευρώ 

(€166.000,00) που αντιστοιχεί στην προϋπολογισθείσα αξία των προς αποξήλωση υλικών, 

ιδιοκτησίας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Οι μεταβολές του ύψους της Εγγυητικής αυτής Επιστολής και οι 

προϋποθέσεις επιστροφής ή κατάπτωσής της καθορίζονται στο Άρθρο 18 των Ειδικών Όρων. Η 

εγγύηση αυτή αφορά τα προς αποξήλωση από τον Ανάδοχο υλικά, σύμφωνα με όσα αναλυτικά 

περιγράφονται στο Άρθρο 18 των Ειδικών Όρων. 

 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και κρατήσεις καλής εκτέλεσης θα επιστραφούν μετά την 

οριστική παραλαβή. 

Άρθρο 8 
Εμπιστευτικότητα Στοιχείων – Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 

 
O ανάδοχος ταυτόχρονα με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης υποχρεούται να υπογράψει την 
συνημμένη στο παρόν δήλωση εμπιστευτικότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης. 

 

Άρθρο 9 

Ευθύνη του Αναδόχου 

 

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη με τους κανόνες 

της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της σύμβασης. 
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2. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ καθώς και έναντι του δικού 

του προσωπικού και των υπεργολάβων του, για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή και θάνατο 

οποιουδήποτε προσώπου. 

 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε ζημιά, η οποία τυχόν προκληθεί σε βάρος του 

ΑΔΜΗΕ, έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού. Σε περίπτωση μη 

αποκατάστασης από τον ανάδοχο τέτοια ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται 

να την αποκαταστήσει ο ίδιος με δαπάνες του αναδόχου.  

 

Άρθρο 10 

Ευθύνη Ένωσης Οικονομικών Φορέων 

 

1. Όλα τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την 

παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. 

2. Η Ένωση εκπροσωπείται από κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

Σύμβασης. Ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα να ελέγχει την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών της 

Ένωσης σε αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έγγραφο σύστασής της. 

 

Άρθρο 11 

Δάνεια Εμπειρία 

 

1. Ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη δάνεια χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική 

εμπειρία/ικανότητα της [•] (εφεξής ο παρέχων δάνεια εμπειρία/ικανότητα) σχετικά με την εκτέλεση 

μέρους του συμβατικού αντικειμένου και συγκεκριμένα, σχετικά με […………….] 

2. Στην παρούσα Σύμβαση, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, το ιδιωτικό 

Συμφωνητικό ή δεσμευτική δήλωση συνεργασίας, με το οποίο ο παρέχων την δάνεια 

εμπειρία/ικανότητα δεσμεύεται για την παροχή αυτής στον Ανάδοχο, ως προς το τμήμα του έργου 

που ο ίδιος θα εκτελέσει και για το οποίο απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση διακοπής, για οιαδήποτε αιτία, της παρεχόμενης στον Ανάδοχο εμπειρίας/ικανότητας 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, ο ΑΔΜΗΕ έχει δικαίωμα καταγγελίας της. 

4. Αντικατάσταση του παρέχοντος δάνεια εμπειρία/ικανότητα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του 

ΑΔΜΗΕ. Ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

αντικαθιστάμενου και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού αντίστοιχοι με αυτούς 

που ισχύουν για τον Ανάδοχο.  

5. Ο Ανάδοχος και ο παρέχων τη δάνεια εμπειρία που σχετίζεται με την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, ευθύνονται έναντι του ΑΔΜΗΕ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την 
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άρτια και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Σύμβασης εκτέλεση του Έργου για το οποίο 

παρέχεται η στήριξη στον Ανάδοχο.  

Άρθρο 12 

Ισχύς της Σύμβασης 

 

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.  

 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε ο ΑΔΜΗΕ και το άλλο 

ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 

 

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

Α)  του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής καλούμενης  «ΑΔΜΗΕ» ή «Εταιρεία») που εδρεύει στην 

Αθήνα, στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού  και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

..........................................................................,  και 

Β)  του δεύτερου των συμβαλλομένων εταιρείας «............................................................................» 

(εφεξής καλούμενης «Αντισυμβαλλόμενος»’’ ή......................................, που εδρεύει 

στην......................................................... Τ.Κ……………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον κ. .......................        

 

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έχει υπογράψει την υπ’ αριθ.  ………………….   Σύμβαση (η «Κύρια Σύμβαση») με 

τον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», με 

αντικείμενο την «ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Γ.Μ. 400kV ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ». 

 

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, 

σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες που του έχουν παρασχεθεί ή θα του 

παρασχεθούν από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, καθώς και όσον αφορά όλες τις πληροφορίες, στις οποίες θα 

μπορεί να έχει πρόσβαση λόγω της  υπηρεσίας, που έχει αναλάβει με την Κύρια Σύμβαση . 

 

3. Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

 

Ο όρος «Συνεργασία» περιλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας.  

Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» ενδεικτικά περιλαμβάνει την ίδια την Συνεργασία μεταξύ της 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ και του Αντισυμβαλλόμενου, καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία 

σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική 

πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, 

η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή 

άυλη μορφή και χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό».  

Επίσης, ως «Εμπιστευτική Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την 

ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται 

γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της 

παρούσας Σύμβασης.  

Ο όρος «Ευαίσθητες Πληροφορίες», όπως ορίζεται και στην Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών 

της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, η οποία είναι γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο, ενδεικτικά περιλαμβάνει 

οποιεσδήποτε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες τρίτων σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες 

Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (Παραγωγών, Προμηθευτών, Εμπόρων, 

Επιλεγέντων Πελατών) που περιέρχονται στην κατοχή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε κατά την εκτέλεση του 

σκοπού του, η κοινοποίηση/δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να 
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στρεβλώσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να προσφέρει μονομερώς εμπορικό πλεονέκτημα υπέρ 

κάποιου εκ των Συμμετεχόντων, οι οποίες έχουν περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε 

τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική ή προφορική) και χωρίς απαραίτητα να 

φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό» ή «Απόρρητο». 

Επίσης, ως «Ευαίσθητη Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία διαχειρίζεται η ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

στα πλαίσια της λειτουργίας της και αφορά ενδεικτικά σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, 

εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης, ρυθμιστική προσαρμογή (π.χ. Πρόγραμμα Συμμόρφωσης), 

εταιρική στρατηγική και ανάπτυξη (π.χ. αναφορές προόδου υλοποίησης επιχειρησιακού 

σχεδίου/προϋπολογισμού, αναφορές απόδοσης Μονάδων Εταιρείας, πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ., 

κ.λπ.).  

4.     Διάρκεια 

 

Η υποχρέωση εχεμύθειας του Αντισυμβαλλομένου εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της 

παρούσας Σύμβασης (από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης και μέχρι την λήξη με 

οποιονδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου), αλλά και 

μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής.  

 

5.     Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου 

  

5.1.  Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

 

- να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες  για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο 

για το αντικείμενο της εργασίας του και τις δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία. 

 

- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές  Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρίτους 

παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το υπηρεσία που έχει αναλάβει και 

μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

 

- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ούτε να τις αποθηκεύει σε 

ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το υπηρεσία που έχει αναλάβει από την 

Εργοδότρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα 

αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των 

αντιγράφων, το οποίο θα παραδοθεί μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.  

 

- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και 

οποιοδήποτε αντικείμενο περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

 

- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του ή να το επιδεικνύει σε 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του υποδειχθεί από την Εταιρεία. 
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- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο 

περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή 

άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε για τον ίδιο ή μέσω τρίτων 

παρένθετων προσώπων.    

 

- κατά την άσκηση των καθηκόντων του και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους 

να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες οι οποίες 

βρίσκονται στην κατοχή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε και να διατηρεί την εχεμύθεια ως προς τις Ευαίσθητες 

Πληροφορίες, μέσα από τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διαβάθμισης και διαχείρισης 

(πρόσβαση, φύλαξη, διακίνηση και καταστροφή) των πληροφοριών που περιέρχονται στην 

κατοχή του και χαρακτηρίζονται ως Εσωτερικής Χρήσης, Εμπιστευτικές ή Απόρρητες, όπως 

αυτά περαιτέρω εξειδικεύονται στην Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, όπως 

εκάστοτε ισχύει.     

  

5.2. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση ή 

καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο 

παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι 

υποχρεωμένος: 

(α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών και Ευαίσθητων Πληροφοριών. 

(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία 

περιέχουν Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, 

κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και 

(γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων 

προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές και 

Ευαίσθητες Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση 

αυτών. 

6. Ρητά συνομολογείται, ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου 

με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του άρθρου 5.1. συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο 

και μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας. 

 

7. Παραβίαση υποχρεώσεων – Ευθύνη για αποζημίωση 

 

Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την 

παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της 

Εταιρείας.  

 

8. Ποινική ευθύνη 
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Πέρα από τη συμβατική και κατά το νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική 

ευθύνη,  σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και 

Βιομηχανικού Απορρήτου ιδίως με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 

16,17,18 του Ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού καθώς και τις διατάξεις της 

χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης 

εμπιστευτικών πληροφοριών. 

 

9. Απαγόρευση εκχωρήσεως 

 

Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, 

εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα 

βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 

 

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ότι για την επίλυση 

οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 

Δικαστήρια της Αθήνας. 

 

11. Τροποποίηση της Σύμβασης 

 

Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, 

συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου 

έγγραφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και 

αυτού ακόμα του όρκου. 

 

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, 

συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφό της. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε                 ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

 


