
 

 

 

 

 
 

 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
 

 

 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ :  
 

ΕΡΓΟ :  « Έργα ενίσχυσης σε τέσσερις (4) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση 
διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 2)» 

 

  
 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 





 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 

         
Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης  
    
Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης  
    
Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα  
    
Άρθρο 4 Δικαιώματα Προαίρεσης  
    
Άρθρο 5 Τρόπος Πληρωμής  

    
Άρθρο 6 Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου  

    
Άρθρο 7 Ποινικές Ρήτρες  

    
Άρθρο 8 Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης  

    
Άρθρο 9 Αναθεώρηση Τιμών  

    
Άρθρο 10 Εμπιστευτικότητα - Ρήτρα Ακεραιότητας  

    
Άρθρο 11 Επίλυση διαφορών  

    
Άρθρο 12 Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου  

    
Άρθρο 13 Υπεργολάβοι  
    
Άρθρο 14 Ευθύνη Ένωσης Επιχειρήσεων  
    
Άρθρο 15 Σύμβαση Μακροχρόνιας Συντήρησης/ Καλής Λειτουργίας  
    
Άρθρο 16 Ισχύς της Σύμβασης  
 
Παραρτήματα : 

 
 Τεύχη Προσωπικών Δεδομένων 

 Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

   1 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:......................... 
 

ΕΡΓΟ: Έργα ενίσχυσης σε τέσσερις (4) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση 

διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 2) 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Στην Αθήνα σήμερα …………………………………. μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), που εδρεύει στην 
Αθήνα, με ΑΦΜ 094532827, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, όπως εν 

προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον/τους κ. 1..................................., 
ενεργούντα/ες στο παρόν δυνάμει και κατ΄ εκτέλεση της υπ΄ 

αριθμόν2.........απόφασης του ………………………. 3, καλούμενου εφεξής 
Εταιρεία ή ΔΕΔΔΗΕ και 
 

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων 4..................................... που έχει έδρα 
5........................., με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε 

αυτήν την περίπτωση από τον 6................................, εφεξής 
αποκαλούμενος Ανάδοχος, 
 

                                            
1 Ονοματεπώνυμο και θέση στον ΔΕΔΔΗΕ του υπογράφοντος την σύμβαση. 
2 Η εγκριτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας που εξουσιοδοτεί το πρόσωπο 

που θα υπογράψει τη σύμβαση. 
3 Αναγράφεται το εξουσιοδοτούν όργανο. 
4 Επωνυμία Επιχείρησης που αναλαμβάνει το έργο ή σε περίπτωση που το έργο αναλαμβάνει 

Ένωση Επιχειρήσεων (Σύμπραξη/Κοινοπραξία) θα αναγράφεται ή «Κοινοπραξία των 

Επιχειρήσεων» σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης της κοινοπραξίας, που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης. 
5 Αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου, και σε περίπτωση Ένωσης  

Επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική 

πράξη σύστασης της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, που υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής 

της σύμβασης. 
6 Στις Ενώσεις Επιχειρήσεων θα αναγράφεται ο εκπρόσωπος σύμφωνα με το σχετικό 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της σύμπραξης που 

υποβάλλεται ενόψει της υπογραφής της σύμβασης, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να 

υπογράψει τη σύμβαση. 
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γ)7 του εκ τρίτου συμβαλλόμενου ..................................... που έχει έδρα  
........................., με ΑΦΜ ……………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν 

την περίπτωση από τον  ................................,   
 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 

επιφύλαξη τα ακόλουθα: 
 

 
Άρθρο 1 

 
Τεύχη της Σύμβασης 

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

συμβαλλόμενα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:8 
 

 Συμφωνητικό 

 Πίνακες Τιμών  
 Ειδικοί Όροι Σύμβασης  

 Τεχνική Προδιαγραφή  
 Τεχνικές Περιγραφές του Εξοπλισμού 

 Σχέδια 
 Πίνακες Συμμόρφωσης – Δοκιμών Τύπου  
 Γενικοί Όροι  

 Τεχνική Έκθεση Αναδόχου 
 Τεύχος «Ασφαλίσεις» 

 Τεύχος «Υποδείγματα» (εφόσον απαιτείται) 
 Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν 

από την Υπηρεσία επί όλων των ανωτέρω. 

 ……………………………………9 
 

 
2. H σειρά, με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο, 

καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που 

υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 
Τευχών. 

 

                                            
7 Η περ. γ’ τίθεται όταν στην παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης έχει προβλεφθεί ότι σε περίπτωση 

κατακύρωσης ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτεί τη συνυπογραφή της Σύμβασης και από τον τρίτο 

οικονομικό φορέα στις οικονομικές/ χρηματοοικονομικές ικανότητες του οποίου στηρίζεται 

ο ανάδοχος.  
8 Τίθενται κατά σειρά ισχύος (η σειρά αυτή μπορεί να τροποποιείται από τις Υπηρεσίες) όσα 

από τα διάφορα Τεύχη, έγγραφα και στοιχεία δόθηκαν με τη Διακήρυξη και όσα στοιχεία 

(Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις, Οργανόγραμμα Εργοταξιακού Προσωπικού, Πίνακας 

μηχανημάτων και εφοδίων κλπ.) θα υποβάλλει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη Διακήρυξη και θα αποτελέσουν Συμβατικά Τεύχη. 
9 Όταν ο ανάδοχος στηρίζεται στις οικονομικές/ χρηματοοικονομικές ικανότητες τρίτου 

οικονομικού φορέα και εφόσον έχει προβλεφθεί σχετική απαίτηση στην παράγραφο 2.2.6 

της Διακήρυξης, τίθεται κατά περίπτωση αναφορά και στο έγγραφο σύστασης 

Κοινοπραξίας ή στη σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του τρίτου, ή στη δεσμευτική 

δήλωση του τρίτου.  
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3. 10Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ., που 
περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία 

αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία, αλλά θα έχουν 
ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία, 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

 
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή 

αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπ’ όψη Έργο και 
ότι όλα τα έγγραφα, που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την 
υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε 

φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δε συμπεριλήφθηκαν 
στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε 

νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα 
ληφθούν υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 

 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις 

διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται 
ειδικά στη Σύμβαση. 

 
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις 

και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα 

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

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

ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
 
 

 
Άρθρο 2 

 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

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

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή 
εκτέλεση του Έργου «Έργα ενίσχυσης σε τέσσερις (4) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση 

διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 2)», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο 
κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που 

προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.  

 

2. Στην έννοια του υπ’ όψη Έργου περιλαμβάνονται  τα ακόλουθα έργα ενίσχυσης, 
καλούμενα υποέργα: 

 

                                            
10 Η παράγραφος 3 αναγράφεται εφόσον στα Συμβατικά Τεύχη περιληφθούν στοιχεία του 

Αναδόχου, όπως αναφέρεται στην υποσημείωση 9. 
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  Επέκταση του ΚΥΤ Τρικάλων με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA, και 
αναλυτικότερα: 

Προσθήκη νέου Μ/Σ ισχύος (Μ/Σ Νο3) 40/50 MVΑ, τάσης βραχυκύκλωσης 
uk≥23%,  με επέκταση των ζυγών 150kV και επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την 
προσθήκη επτά (7) νέων πυλών αναχωρήσεων, μίας (1) πύλης άφιξης Μ/Σ και 

μίας (1) πύλης διασύνδεσης ζυγών ΜΤ. Εγκατάσταση νέας μονάδας RTU στο 
κτίριο ελέγχου του ΚΥΤ για την υποστήριξη της επέκτασης 

 
 Αντικατάσταση των τριών Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Μεγάρων με νέους 

50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ, και αναλυτικότερα : 

 - Αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA με νέους, ισχύος 
40/50 MVA και τάση βραχυκύκλωσης uk≥25% στις υφιστάμενες βάσεις.  

 - Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Μ/Σ Νο1 με την προσθήκη μίας (1) νέας πύλης 
αναχώρησης (Ρ380), υπαίθριου τύπου, μεταξύ των υφιστάμενων πυλών P-390 

και Ρ-315. 

 - Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Μ/Σ Νο2 με την προσθήκη μίας (1) νέας πύλης 
αναχώρησης (Ρ300), υπαίθριου τύπου, μεταξύ των υφιστάμενων πυλών P-325 

και Ρ-290. 

 - Επέκταση πλευράς ΜΤ Μ/Σ Νο3 με την προσθήκη δύο (2) νέων πυλών 

αναχωρήσεων (Ρ310, Ρ320), υπαίθριου τύπου, σε συνέχεια της υφιστάμενης 
πύλης P-330 

 - Αναβάθμιση των πυλών εισόδου από Μ/Σ και για τους τρεις Μ/Σ.  

 

 

 Επέκταση του Υ/Σ Μαγικού με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA, και ειδικότερα: 

 
Προσθήκη νέου Μ/Σ ισχύος (Μ/Σ Νο1) 40/50 MVΑ, τάσης βραχυκύκλωσης 

uk≥23%,  με επέκταση των ζυγών 150kV και επέκταση της πλευράς ΜΤ, με την 
προσθήκη δώδεκα (12) νέων πυλών αναχωρήσεων, μίας (1) πύλης άφιξης Μ/Σ 

και μίας (1) πύλης διασύνδεσης ζυγών ΜΤ. Οι πύλες ΜΤ θα είναι 
μεταλλοενδεδυμένοι Πίνακες εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ 

 Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Δομοκού με νέους 

50MVA και τάση βραχυκύκλωσης uk≥23%, και προσθήκη πυλών ΜΤ, και 

αναλυτικότερα: 

- Αντικατάσταση των δύο υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA με νέους, ισχύος 
40/50 MVA και τάση βραχυκύκλωσης uk≥23% στις υφιστάμενες βάσεις, οι οποίες 
πρέπει να ενισχυθούν.  

- Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Μ/Σ Νο1 με την προσθήκη τεσσάρων (4) νέων 

πυλών αναχωρήσεων (Ρ250-Ρ280), υπαίθριου τύπου 

- Επέκταση πλευράς ΜΤ Μ/Σ Νο2 με την προσθήκη τεσσάρων (4) νέων πυλών 
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αναχωρήσεων (Ρ330- Ρ360), υπαίθριου τύπου 

- Διαχωρισμός ουδετέρου κόμβου των Μ/Σ ισχύος και προσθήκη νέας αντίστασης 

γείωσης στον Μ/Σ Νο2. 

- - Αναβάθμιση των πυλών εισόδου από Μ/Σ και για τους δύο Μ/Σ. 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, 

η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια των 
αναγκαίων υλικών/εξοπλισμού, η  ανέγερση/εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους 

Υ/Σ και ΚΥΤ και η ενεργοποίηση/ηλέκτρισή  τους  μετά τους απαραίτητους ελέγχους 
και δοκιμές. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν, όπου απαιτούνται,  και οι 
αντίστοιχες εργασίες επέκτασης του Συστήματος από τον ΑΔΜΗΕ.  

Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικότερα στο ΤΕΥΧΟΣ Δ, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΥ», όπου περιγράφονται ανά υποέργο οι απαιτούμενες εργασίες, ο αναγκαίος 

εξοπλισμός, οι αρμοδιότητες κατασκευής και οι φάσεις που θα υλοποιηθεί. 

Όλες οι κατασκευαστικές εργασίες (σε κάθε υποέργο)  θα εκτελεστούν  με τους Υ/Σ 

σε πλήρη λειτουργία, γι’ αυτό θα πρέπει η εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών να 
γίνει με τη τήρηση όλων των κανόνων και μέτρων ασφαλείας από το προσωπικό και 

τους επικεφαλής των συνεργείων του αναδόχου. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της 
αδιάλειπτης τροφοδότησης των καταναλωτών και τη μείωση – κατά το δυνατόν – 
των διακοπών λειτουργίας του εξοπλισμού, θα πρέπει οι εργασίες κάθε υποέργου να 

εκτελεστούν  με καθορισμένη αλληλουχία,  σε φάσεις, όπως  αναλυτικά περιγράφεται  

στο ΤΕΥΧΟΣ Δ. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την κατασκευαστική και λειτουργική 
συμβατότητα του Έργου που θα σχεδιάσει, με τις υπάρχουσες δυνατότητες, 

απαιτήσεις και τυποποιήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται 

στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη .  

 

3. Τρόπος υλοποίησης  

 

Οι ανάγκες του Δικτύου επιβάλλουν την εκτέλεση και περάτωση των υποέργων με 
τη σειρά που αναφέρονται  στην ανωτέρω παράγραφο 2 και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

περάτωσης ανά υποέργο  ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος. 

Προϋπόθεση για την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών  επί τόπου των Υ/Σ είναι 

η υποβολή από τον ανάδοχο των αντίστοιχων μελετών και η έγκρισή τους από τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο ανάδοχος μπορεί να εκτελεί εργασίες Πολιτικού Μηχανικού ταυτόχρονα σε δύο  

(2) το πολύ υποέργα (Υ/Σ).  

 

4. Χρηματοδότηση 
 
To έργο υλοποιείται με Ίδια Κεφάλαια και με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. 

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο 
είναι ενταγμένο στη ΣΑΤΑ 075 με ενάριθμο 2022ΤΑ07500017 και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5164474. Η Απόφαση Ένταξης του εν λόγω έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
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Ανθεκτικότητας είναι η υπ. αρίθμ. 100625 ΕΞ 2022/14.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΘΗ-6Χ8) 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου 

Οικονομικών.  
 
 

 
Άρθρο 3 

 
Συμβατικό Τίμημα 

 
1. Το Συνολικό Συμβατικό Τίμημα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 

2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ..................... .......ΕΥΡΩ (…….. €), 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 
2. Για τους σκοπούς της Σύμβασης το παραπάνω Συμβατικό Τίμημα αναλύεται ως 

εξής: 

α. ……................................. για το κυρίως έργο και συγκεκριμένα: 
α1)…………………. για το ΚΥΤ Τρικάλων 

α2)…………………. για τον Υ/Σ Μεγάρων 
α3)…………………. για τον Υ/Σ Μαγικού 

α4)…………………. για τον Y/Σ Δομοκού 
 
β. …………………………. για τα ανταλλακτικά του Πίνακα L-1 

γ. Απρόβλεπτα 9% επί του αθροίσματος των τιμημάτων για το κυρίως έργο και των 
ανταλλακτικών (γ= 9%(α+β)), ήτοι …………………….. ΕΥΡΩ  ( ………… €)  

 
 
 

3. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν αναθεωρείται, με εξαίρεση το κόστος 
προμήθειας των Μ/Σ και των ανταλλακτικών πηνίων τους, το οποίο αναθεωρείται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.  
 
4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 42 και 49 των Γενικών Όρων.  
 

5. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τους εκ του νόμου προβλεπόμενους φόρους και τέλη.  
 
 

Άρθρο 4 

 
Δικαιώματα Προαίρεσης11 

  
 
Δεν υφίστανται προαιρέσεις 

 
 

Άρθρο 5 

 

                                            
11 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει πρόβλεψη για δυνατότητα μεγαλύτερης αύξησης μέχρι 100%  ή μείωσης μέχρι 

50%, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς έγκριση της Διακήρυξης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ  . 
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Τρόπος Πληρωμής 

 
1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, η Εταιρεία θα 

προκαταβάλει στον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική αίτησή του και προσκόμιση 
απλής απόδειξης, ποσό μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, αφαιρουμένων 
των απρόβλεπτων δαπανών (9%), έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από την Εταιρεία και τα 
αναφερόμενα στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων. 

 
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών, 
όπως ισχύει δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης 

χορήγησης Προκαταβολής, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου οκτώ 
(8) ποσοστιαίων μονάδων και θα αφορά χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της 

συνολικής προθεσμίας κατασκευής του Έργου. 
Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο 
απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται 

τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς 
τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που 

υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: 




K  

όπου:  Κ =Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί 
Π=Το ποσό της προκαταβολής 

Ε=Το συνολικό προς πληρωμή ποσό 
Σ=Το Συμβατικό Τίμημα 

 

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο, 
προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Εταιρεία μπορεί 

να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι 
αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής. 
Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται 

και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο 
μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου. 
Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας. 
 

2. Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος θα γίνονται σε μηνιαίες 
δόσεις με βάση τον εγκεκριμένο Μηνιαίο Λογαριασμό , με  ποσοστιαία αναλογία 

σύμφωνα με τη πρόοδο της κάθε εργασίας. 
 

3.     Οι πληρωμές των υλικών θα γίνονται με βάση τον εγκεκριμένο Μηνιαίο 
Λογαριασμό ως εξής (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, 
εκτελωνισμού, φόροι, δασμοί κλπ): 

 
   30% του τιμήματος του αντίστοιχου εξοπλισμού με την εντολή παραλαβής  

υλικού (άδεια  φόρτωσης ΔΕΔΔΗΕ). Για τη πληρωμή θα προσκομίζονται και τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά επιθεώρησης ή απαλλαγής τους από επιθεώρηση.   

 

   70% του τιμήματος του αντίστοιχου εξοπλισμού με τη μεταφορά και 
τοποθέτηση του αντίστοιχου εξοπλισμού στο εργοτάξιο. Το τίμημα 
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καταβάλλεται με  την προϋπόθεση τοποθέτησης του  σε περατωμένο κτίριο 
(εξοπλισμός εσωτερικού χώρου) ή σε ολοκληρωμένες βάσεις στήριξής του 

(υπαίθριος εξοπλισμός). Για την πληρωμή θα προσκομίζονται και τα αντίστοιχα 
δελτία αποστολής του εξοπλισμού και παραλαβής τους από τον εντεταλμένο 
εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ.   

 
 Τα ανταλλακτικά εξοφλούνται με την παράδοσή τους στις αποθήκες του 

ΔΕΔΔΗΕ και την προσκόμιση του αντίστοιχου παραστατικού παράδοσης της 
αποθήκης.  

 

4.  Για τις Λοιπές Υπηρεσίες, σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τον 
επόμενο μήνα μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης.  

 
5. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο 

διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του Άρθρου 27 των Γενικών Όρων.  

 

6.  Οι πληρωμές είναι ανακεφαλαιωτικές και λαμβάνουν χώρα έναντι του συνολικού   
εργολαβικού ανταλλάγματος. 

 
7. Οι πληρωμές για ενδεχόμενες καθυστερήσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 
των Ειδικών Όρων  (αποζημιώσεις) θα αντληθούν από το κονδύλι απρόβλεπτων 

δαπανών. 
 

 
 

Άρθρο 6 

 
Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου 
 
Λαμβάνοντας υπόψιν τις προβλέψεις του άρθρου 29 των Γενικών όρων και την 

υποχρέωση του αναδόχου να εκτελέσει και να περατώσει τα υποέργα με τη σειρά 
που αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ.2 του παρόντος, θα πρέπει να τηρηθούν από τον 

ανάδοχο οι παρακάτω προθεσμίες. Όλες οι προθεσμίες μετρούνται από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

 

1.1.   Αποκλειστικές Τμηματικές προθεσμίες. 

Φαίνονται στη συνέχεια οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες περάτωσης του 

έργου, οι οποίες αφορούν στην περάτωση του κάθε υποέργου: 

 

α.  Σε δεκαοκτώ (18) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα  

πρέπει να έχει περατώσει το σύνολο των εργασιών του πρώτου υποέργου του άρθρου 

2 του παρόντος (Επέκταση του ΚΥΤ Τρικάλων με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA, όπως 

περιγράφεται στην παρ. 1.3.1 του Τεύχους Δ «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών»). 

 

β. Σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος 

θα πρέπει να έχει περατώσει το σύνολο των εργασιών του δεύτερου υποέργου του 



 

  9 

 

άρθρου 2 του παρόντος (Αντικατάσταση των τριών Μ/Σ 150/20kV, 25MVA του Υ/Σ 
Μεγάρων με νέους, ισχύος 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ, όπως περιγράφεται στην 

παρ. 1.3.2 του Τεύχους Δ «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών»). 

γ.  Σε είκοσι οκτώ (28)  μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος 
θα  περατώσει το σύνολο των εργασιών του τρίτου υποέργου του άρθρου 2 του 

παρόντος (Επέκταση του Υ/Σ Μαγικού με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA, όπως 
περιγράφεται στην παρ. 1.3.3 του Τεύχους Δ «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών») 
 

 

1.2 Συνολική προθεσμία 

α. Η Συνολική ημερομηνία πέρατος της Σύμβασης είναι τριάντα (30) μήνες από την 

υπογραφή της, η οποία συμπίπτει με την περάτωση του υποέργου «Αντικατάσταση 

των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Δομοκού με νέους, ισχύος 50MVA και 

προσθήκη πυλών ΜΤ». 

Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται έως την ως άνω προθεσμία να έχει παραδώσει το 

σύνολο των ανταλλακτικών του πίνακα L-1. 

 

Οι ημέρες επισήμων αργιών – εορταστικών περιόδων (Χριστουγέννων, Πάσχα κ.α.) 

δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αιτία παράτασης των τμηματικών ή της συνολικής 

προθεσμίας, καθόσον έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του συμβατικού χρόνου 

του Έργου. 

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

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

αποζημίωσης και δίχως δικαίωμα παράτασης της συνολικής προθεσμίας  εκτέλεσης 
του Έργου, από πλευράς Αναδόχου.  

Καθυστερήσεις οφειλόμενες στην επέκταση του χρόνου δοκιμών παραλαβών και 
ηλέκτρισης/ενεργοποίησης από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ πέραν των δύο 

μηνών, δεν καταλογίζονται στον ανάδοχο και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 18 των Ειδικών όρων.  

Επέκταση του απαιτούμενου χρόνου επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας πέραν του 

ενός (1) μηνός καταλογίζεται στον ανάδοχο ως καθυστέρηση. 

 

2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου  

 
2.1 Ο Ανάδοχος, μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, υποβάλλει 

πρόγραμμα εκτέλεσης Έργου στο οποίο θα περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του Έργου και το επιμέρους αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υποβολής 
μελετών και σχεδίων του Έργου. Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία 

χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, η ύπαρξη του οποίου 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών του Έργου. 

 

2.2 Για τη σύνταξη του ως άνω χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
τεθείσες προθεσμίες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ο ΔΕΔΔΗΕ 
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οφείλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω μελετών 
και σχεδίων του έργου να προβαίνει στην θεώρησή τους ή να ζητά την εκ νέου 

υποβολή τους σε περίπτωση ουσιωδών ελλείψεων. Η ίδια προθεσμία ισχύει και 

για την διαδικασία έγκρισης του εξοπλισμού προμήθειας αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 7 
 

Ποινικές Ρήτρες 

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

που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους: 
 
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 

 

2.1 Σε περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών πέρατος , 

όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 6 του παρόντος, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1% 

επί του συμβατικού τιμήματος του αντίστοιχου υποέργου (προσαυξημένου με 

τα τυχόν συμπληρώματα ή/και τις πρόσθετες εργασίες) για κάθε πλήρη εβδομάδα 

καθυστέρησης. Επισημαίνεται ότι το συμβατικό τίμημα του κάθε υποέργου, επί 

του οποίου υπολογίζεται η όποια ποινική ρήτρα, περιλαμβάνει και το ποσό που 

έχει αντληθεί από τις απρόβλεπτες δαπάνες μέχρι τη χρονική στιγμή επιβολής 

της ποινικής ρήτρας.  

 

2.2. Η παραπάνω Ποινική Ρήτρα δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του τιμήματος του 

αντίστοιχου υποέργου (προσαυξημένου με τα τυχόν συμπληρώματα ή/και τις 

πρόσθετες εργασίες, καθώς και το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών που έχει 

αντληθεί από τις απρόβλεπτες δαπάνες μέχρι τη χρονική στιγμή επιβολής της 

ποινικής ρήτρας)  στο οποίο επιβάλλεται.  

 
2.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής  προθεσμίας της παρ. 1.2 του Άρθρου 6 

του παρόντος, επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ύψους 2,5% ανά εβδομάδα υπέρβασης 
επί του αθροίσματος του συμβατικού τιμήματος του 4ου υποέργου, 

προσαυξημένου με το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών που τυχόν έχει αντληθεί 
για το συγκεκριμένο υποέργο και του συνόλου του τιμήματος των ανταλλακτικών 
του Πίνακα L-1. 

 
3. Λοιπές ποινικές ρήτρες 

 
Για τους Μ/Σ που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, ισχύουν οι ποινές 
για υπέρβαση απωλειών του Παραρτήματος της Τεχνικής Προδιαγραφής ΔΔ- 387/2.  

 

4.  Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται από τον ΔΕΔΔΗΕ και παρακρατούνται από την 

αμέσως επόμενη, από την επιβολή, πληρωμή του αναδόχου. Εκκρεμούσες 

αιτήσεις του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας, μπορούν να 

αναστείλουν την παρακράτηση της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας, μέχρι να 

εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 
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Άρθρο 8 

 
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 
1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την 

Εγγυητική Επιστολή με αριθμό ..................... που εξέδωσε 
12........................... για το ποσό των ……………………………………………........Ευρώ 

που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς τον 
φόρο προστιθέμενης αξίας. 

 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά 

την  Οριστική Παραλαβή του Έργου.  

 

Άρθρο 9 

 
Αναθεώρηση Τιμών  

  

 
1. Το τμήμα του συμβατικού τιμήματος που αφορά στην προμήθεια των 

Μετασχηματιστών Ισχύος και του ανταλλακτικού πηνίου τους, θα υπόκειται σε 
αναθεώρηση σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους αναπροσαρμογής. 
Το υπόλοιπο τμήμα του Συμβατικού τιμήματος είναι σταθερό και δεν υπόκειται 

σε αναθεώρηση. 
 

2. Ως χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο προηγούμενος μήνας υποβολής 
των προσφορών. 

 

3. Η αναθεώρηση θα γίνεται εφάπαξ με βάση την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης  και τη ημερομηνία υποβολής  της αντίστοιχης προσφοράς.  

 
4. Το κόστος προμήθειας Μ/Σ θα αναπροσαρμόζεται βάσει του τύπου: 
 

 

           𝑃 = 𝑃0 ∗ (0,50 + 0,20
𝐶𝑈

𝐶𝑈0
+ 0,15

𝑀𝐿

𝑀𝐿0
+ 0,10

𝑂𝐼𝐿

𝑂𝐼𝐿0
+ 0,05

𝑆𝑇

𝑆𝑇0
) 

 

Όπου: 

Ρ0 = Η συμβατική τιμή της προσφοράς σε ΕΥΡΩ 

Ρ = Η αντίστοιχη τιμή μετά την αναπροσαρμογή. 

CU0 = LME Cash Seller & Settlement τιμή ανά τόνο ηλεκτρολυτικού χαλκού την έβδομη 
(7η) ημέρα πριν την ημέρα κατάθεσης προσφορών. (Οι τιμές δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα: https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Copper). 

CU = Η ως άνω τιμή κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

                                            
12 Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (Τράπεζα, 

ΤΣΜΕΔΕ κλπ) 

https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Copper
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ML0 = Η τιμή του μαγνητικού χάλυβα (Goes Conv.) κατά τον προηγούμενο 
μήνα κατάθεσης προσφορών, όπως δημοσιεύεται στο T&D Europe. (Οι 

τιμές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: 
https://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-information.html). 

ML = Η ως άνω τιμή κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

OIL0 = Η τιμή λαδιού Μ/Σ (Mineral Oil) κατά τον προηγούμενο μήνα κατάθεσης 
προσφορών, όπως δημοσιεύεται στο T&D Europe. (Η τιμή ευρίσκεται 

στο site: https://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-
information.html). 

OIL = Η ως άνω τιμή κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

ST0 = Η τιμή χάλυβα θερμής έλασης (Hot Steel) κατά τον προηγούμενο μήνα 
κατάθεσης προσφορών, όπως δημοσιεύεται στο T&D Europe. (Η τιμή 

ευρίσκεται στο site: https://www.tdeurope.eu/publicationss/technical-
information.html). 

ST = Η ως άνω τιμή κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

5. Το κόστος προμήθειας του ανταλλακτικού πηνίου Μ/Σ (Πηνίο ΥΤ, ρυθμιστικό, ΜΤ 

«κολώνα» μίας φάσης) θα αναπροσαρμόζεται βάσει του τύπου: 
 

P=Pο*(0,60+0,40 Cu/Cuο), όπου: 
 

Ρo = Η βασική τιμή της προσφοράς σε ΕΥΡΩ. 

Ρ = Η αντίστοιχη τιμή μετά την αναπροσαρμογή. 

CUo = LME Cash Seller & Settlement τιμή ανά τόνο ηλεκτρολυτικού χαλκού 

την έβδομη (7η) ημέρα πριν την ημέρα κατάθεσης προσφορών. (Οι τιμές 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: https://www.lme.com/Metals/Non-

ferrous/Copper). 

CU = Η ως άνω τιμή κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης  

 

6. Σε περίπτωση που, κατά το χρόνο υποβολής των τιμολογίων αναθεώρησης δεν 
έχουν δημοσιευτεί όλοι οι αναγκαίοι δείκτες για τον υπολογισμό του οριστικού 
συντελεστή αναθεώρησης, τότε το αντίστοιχο τίμημα προμήθειας του Μ/Σ, ή του 

ανταλλακτικού πηνίου θα αναθεωρείται προσωρινά για μια μόνο φορά με 
συντελεστή αναθεώρησης, που υπολογίζεται με βάση τους τελευταίους 

δημοσιευμένους δείκτες. 
Στη συνέχεια, όταν εκδοθούν όλοι οι αναγκαίοι δείκτες, θα υπολογισθεί ο 
οριστικός συντελεστής αναθεώρησης. 

 
7. Δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δε θα ληφθούν υπ' όψη κατά τον υπολογισμό 

της αναθεώρησης : 
 

α. Όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για κάλυψη δαπανών ημεραργιών 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρησης, 
εφόσον κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης λήφθηκαν υπ' όψη οι τιμές 

ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων που ίσχυαν την περίοδο 
που έλαβαν χώρα οι αντίστοιχες ημεραργίες καθώς και όλες οι καταβαλλόμενες 
αποζημιώσεις με βάση αποφάσεις των αρμοδίων Yπηρεσιών, λόγω οφειλομένων 
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στον Ανάδοχο τόκων ή προμηθειών εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 

 
β. Η αξία των υλικών, που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τον ΔΕΔΔΗΕ για 

ενσωμάτωση στο Έργο ή για ανάλωσή τους κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

καθώς και η αξία των υλικών που ο ΔΕΔΔΗΕ κατέβαλε στον Ανάδοχο το κόστος 
τους, με βάση τα τιμολόγια αγοράς αυτών. 

 
 

Άρθρο 10 

 
Εμπιστευτικότητα - Ρήτρα Ακεραιότητας 

 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως  αυστηρά  
απόρρητη  και  μυστική  κάθε πληροφορία  που  παρέχεται  σε  αυτόν  ή  στην  

οποία  αποκτά  πρόσβαση  λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με τον 
ΔΕΔΔΗΕ. Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο 
πλαίσιο της παρούσας χαρακτηρίζονται ως «Εμπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε 

μορφή και αν παρασχεθούν  (έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική).  
 1.1. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες υποχρεώσεις:   

 - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές  Πληροφορίες  για  κανέναν  άλλο σκοπό  
εκτός  από  τη  συνεργασία  και  τις  δραστηριότητές  του  με  τον ΔΕΔΔΗΕ. 

- Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του 

ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση  του 
αντικειμένου της παρούσας και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη 

συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ. 
 - Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις  

αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της 

εκτέλεσης της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών 
αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την  

ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. 
 - Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και 

κάθε θέμα που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

 - Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ όλες ή μέρος 
των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. 

 - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου  
οικονομικού  οφέλους.  

 1.2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή 

άλλως πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες  εκτός: 
α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ,   

β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες στο 
κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί  

ευρέως στο κοινό,  χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα παραβίασης της 
παρούσας υποχρέωσης εμπιστευτικότητας,  

γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της 

παρούσας, αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή 
του Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία 

υπήρχαν πριν την αποκάλυψη, 
δ) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον Ανάδοχο 

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

ε) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά 
από διάταξη νόμου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την υποχρέωση 

να ανακοινώσει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, ή 
σχετίζονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο με τον ΔΕΔΔΗΕ, ή των οποίων η αποκάλυψη 

δύναται να επηρεάσει τον ΔΕΔΔΗΕ καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, οφείλει να 
ενημερώσει προηγουμένως και εγκαίρως τον ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιώντας του 
ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, τις αποφάσεις, πράξεις ή/και 

διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων 
και να λάβει, σε συνεργασία με αυτή , όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον 

κατά το δυνατό περιορισμό της υποχρέωσης ανακοίνωσης.  
1.3. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 

πρόσβαση, ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των 
πελατών/καταναλωτών/συνεργατών κλπ του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα 
διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Για το 

λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και 
τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων 

και την προστασία τους, εφαρμόζοντας  τις σχετικές διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 ΕΕ και  
των ν.4624/2019 & ν. 2472/97 όπως εκάστοτε ισχύουν.  

1.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει 
οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και 

θα συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το 
βοηθήσει να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει 
παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους.  

1.5. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά 
σπουδαίο λόγο επαγόμενο την καταγγελία της Σύμβασης και την κατάπτωση 

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση τον 
ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται 
από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ για 
οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και 

έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης 
σχετικής με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας-Εμπιστευτικότητας  που εδώ 
περιγράφονται. 

1.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου 
και του ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,   
β) να παραδώσει αμέσως στον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες  τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά 

παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων,  
γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους 

οποίους  τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και.   

δ) Να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις 

εξέδωσε, σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα 
επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 53 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία 

στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας. 



 

  15 

 

1.7. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας 
μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που 

περιγράφονται στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το  τέλος 
της Συνεργασίας.   

1.8. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση 
κάθε τυχόν ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ.   

 
 
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης 

της Σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι 
τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, παράβαση του όρου αυτού εκ μέρους 

του Αναδόχου, αυτός δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος.  
 

3. Ο Ανάδοχος, δια του νομίμου εκπροσώπου του, δηλώνει ότι για τους σκοπούς 

του λογιστικού και άλλου ελέγχου και για την παροχή συγκρίσιμων 
πληροφοριών σχετικά με την χρήση κονδυλίων σε σχέση με τα μέτρα για την 

υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αποδέχεται την υποχρέωση του άρθρου 22 
παρ. 2, περ. δ του κανονισμού της ΕΕ 2021/241. 

 
 

 
 

Άρθρο 11 

 
Επίλυση διαφορών 

 
Σε περίπτωση απαιτήσεων και διαφωνιών δύναται να εφαρμόζεται το άρθρο 54 του 
Τεύχους Γενικών Όρων. 

 
Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς απορρέουσα από ή σχετιζόμενη 

με την παρούσα Σύμβαση, την ερμηνεία ή εφαρμογή ή εκτέλεση των όρων της 
συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
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Άρθρο 12  13  

 
Εγγυήσεις  αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 

1. 14Ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του επικαλέστηκε τη διάθεση από τρίτο 

οικονομικό φορέα προς αυτόν, των εξής: 

 
1.1. Επαγγελματικά προσόντα ή εμπειρία και ειδικότερα των ………………, προκειμένου 

να εκτελεστούν οι εξής εργασίες: 
…………………………………………………………………….. 
 

Κατόπιν τούτου οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν υποχρεωτικά από το 
παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό ή σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασής 

του, από προσωπικό αντιστοίχων προσόντων της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 

1.2. Πόρους που συνίστανται στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονο-
μικής του επάρκειας από την εταιρεία ……………….. . 

 
Κατόπιν τούτου η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία είναι από κοινού υπεύθυνη 

με τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Συμβάσεως και συνήψε συμφωνία με τον 
Ανάδοχο, το Συμφωνητικό της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του.   

 
 

2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που 
ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το 

Έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 
53 και 55 των Γενικών Όρων. 

 
  

                                            
13 Στο σχέδιο συμφωνητικού η παράγραφος θα διαμορφώνεται κατ’ αντιστοιχία προς το 

άρθρο ……της Διακήρυξης και κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο 

αυτό θα παραλείπεται εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει επικαλεστεί χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή /και επαγγελματική ικανότητα τρίτου και τα επόμενα Άρθρα θα αναριθμούνται 

κατάλληλα.  
14 Διαμορφώνεται κατάλληλα από την Υπηρεσία ανάλογα με τις απαιτήσεις του Έργου και τις 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας όσον αφορά την δέσμευση του τρίτου έναντι του Έργου. 

Καταγράφεται το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν λόγω 

Τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις 

αυτές επισυνάπτονται του Συμφωνητικού. 
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Άρθρο 13 

 
Υπεργολάβοι 15 

 

 
……………………………………………. 

 
 

 Άρθρο 14 16  

 
Ευθύνη Ένωσης17 Επιχειρήσεων 

 

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι 
της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά 
για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Ένωση 

Επιχειρήσεων με την παρούσα Σύμβαση. 
 

2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική 

συμμετοχή στην Ένωση όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
έγγραφο σύστασης της Ένωσης. 

 

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, το Συμφωνητικό των μελών 
σύμφωνα με το οποίο τα μέλη συμμετέχουν στην Ένωση με ποσοστό…………………. 

………………………τοις εκατό (……%)18  
 

 
Άρθρο 15  

Σύμβαση Μακροχρόνιας Συντήρησης19 

 
 
Το άρθρο δεν έχει εφαρμογή 
 
  

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

που θα έχουν τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας κατά τον διαγωνισμό.  
16 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον ο 

Ανάδοχος δεν είναι Ένωση Επιχειρήσεων και τα επόμενα Άρθρα θα αναριθμούνται 

κατάλληλα. 
17  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα σε ορισμένους διαγωνισμούς να απαιτήσει από την 

αναδειχθείσα Ένωση Επιχειρήσεων να περιβληθεί τον τύπο της Κοινοπραξίας. 
18 Σε περίπτωση που η Υπηρεσία απαιτεί να περιβληθεί η Ένωση τον τύπο της Κοινοπραξίας 

συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο  αριθμός επικύρωσης του συμφωνητικού στη Δ.Ο.Υ.  
19 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον 

δεν προβλέπεται Σύμβαση Μακροχρόνιας Συντήρησης και το επόμενο Άρθρο θα 

αναριθμείται κατάλληλα. 
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Άρθρο 16 

 
Ισχύς της Σύμβασης 

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

εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία έπεται της υπογραφής του Αναδόχου.20  
  

Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η 
Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.  
 

Η έναρξη των εργασιών δύναται να ακολουθεί τη θέση ισχύος της Σύμβασης και 
δύναται να απέχει από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Τεύχους των Γενικών 

Όρων 
Η έναρξη των εργασιών θα γίνει απαραίτητα μετά τη θεώρηση της Σύμβασης από την 
αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.820/78. 

 
 

 
21Συνημμένο 

Παράρτημα:  
- Παρασχεθείσες εγγυήσεις τρίτου (Άρθρο 12 του παρόντος)   
- Τεύχη Προσωπικών Δεδομένων 

                  
  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

  

  
 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 

  

                                            
20 Τίθεται είτε η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, είτε άλλη ημερομηνία κατά την κρίση 

της Υπηρεσίας. 
21  Τίθεται αν έχει συμπεριληφθεί το Άρθρο 12 και περιλαμβάνει τα έγγραφα με τις 

παρασχεθείσες εγγυήσεις του τρίτου 
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Παράρτημα  
 

 Τεύχη Προσωπικών Δεδομένων 
 

 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
& ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 

 Ενημέρωση εργαζομένων συνεργατών της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» αναφορικά με την επεξεργασία 

και προστασία των προσωπικών τους δεδομένων  

 Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμων εκπροσώπων 

συνεργατών της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» αναφορικά με την επεξεργασία και προστασία των 

προσωπικών τους δεδομένων  

  



 

  20 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ & 
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 
Α. Γενικές πληροφορίες και Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE» (στο εξής «η 
Εταιρεία»), με έδρα στο δήμο Αθηναίων, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 
43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ 
Αθηνών, έχει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας. 
Για το σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή  «Πολιτική»), έχει ως 
σκοπό να πληροφορήσει τους προσωρινούς και οριστικούς αναδόχους και 
συμμετέχοντες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η 
Εταιρεία στο πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων 
συμβάσεων και έργων, καθώς και τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, 
αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών. Έχει, επίσης, σκοπό 
να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά που έχετε με βάση τη νομοθεσία για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 
Η Πολιτική μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για 
το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο portal της 
Εταιρείας για την τελευταία έκδοσή της, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη 
τροποποιημένων εκδόσεων. Παρακαλούμε, ενημερώστε μας εάν έχετε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις, επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση data_privacy@deddie.gr. 
 
Β. Σύντομες επεξηγήσεις – Ορισμοί.  
 

- Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο 
ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο 
φυσικό πρόσωπο είναι αυτό το οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή 
έμμεσα, όπως για παράδειγμα μέσω ονόματος, αριθμού δελτίου ταυτότητας ή 
σωματικών χαρακτηριστικών. 

- Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη 
χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή 
ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με 
διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, 
ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

- Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνο ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους 
σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

- Εκτελών την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας. 

mailto:data_privacy@deddie.gr
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- Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή 
φορέας, με εξαίρεση το Υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, 
τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία 
του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι 
εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

 
Γ. Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία στο 
πλαίσιο της προκήρυξης διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων 
συμβάσεων και έργων. 
 
1. Συνεργάτες, προσωρινοί και οριστικοί ανάδοχοι, υπεργολάβοι και συμμετέχοντες 

στο πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων 
συμβάσεων και έργων, εφόσον οι ίδιοι είναι φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις 
ή ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες. 

2. Τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι των 
προσωρινών και οριστικών αναδόχων, υπεργολάβων και συμμετεχόντων στο 
πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων 
και έργων.  

3. Οι εργαζόμενοι των προσωρινών και οριστικών αναδόχων, υπεργολάβων και 
συμμετεχόντων στο πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και εκτέλεσης των 
αντίστοιχων συμβάσεων και έργων.  

Δ. Σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την ιδιότητά της ως 
αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο της προκήρυξης διαγωνισμών και εκτέλεσης των 
αντίστοιχων έργων, για τους ακόλουθους σκοπούς:  
 
1. Με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής όλων των απαιτούμενων και νόμιμων 

προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες και οι υποψήφιοι για την 
υποβολή προσφοράς στον εκάστοτε διαγωνισμό και η διακρίβωση της εν γένει 
συμμόρφωσής τους με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και τη σύναψη και εκτέλεση 
της σύμβασης.  

2. Με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής όλων των απαιτούμενων και νόμιμων 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, 
διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι των προσωρινών και οριστικών αναδόχων, 
υπεργολάβων και συμμετεχόντων στο πλαίσιο των προκηρύξεων διαγωνισμών και 
εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων και έργων. 

3. Με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής όλων των απαιτούμενων και νόμιμων 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την εμπρόθεσμη και πλήρη 
καταβολή της αμοιβής των εργαζομένων από τον εργολάβο-εργοδότη, καθώς και 
για τη γενικότερη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από τη 
σύμβαση και αυτών που απορρέουν από τη νομοθεσία. 

Ε. Κατηγορίες δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία. 
 
1. Προσωπικά δεδομένα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται, όπως αυτά 

προβλέπονται στο πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, όπως, 
ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία επιχείρησης, 
διεύθυνση επιχείρησης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμός μητρώου, ΓΕΜΗ.  
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2. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/θέση μελών διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών και 
νομίμων εκπροσώπων των προσωρινών και οριστικών αναδόχων, υπεργολάβων 
και συμμετεχόντων, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία ποινικού μητρώου. Στη συγκεκριμένη 
κατηγορία υποκειμένων, η Εταιρεία παρέχει, μέσω του συνεργάτη ή υποψήφιου 
συνεργάτη της, επιπλέον ειδική ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους. 

3. Όσον αφορά τους εργαζομένους των εργολάβων και υποψηφίων εργολάβων, η 
Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, όπως αυτά 
προβλέπονται στο πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, όπως 
ονοματεπώνυμο, χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως πληροφορίες σχετικά με τις 
πληρωμές και την ασφάλιση των εργαζομένων από τον εργολάβο-εργοδότη, 
συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής μισθού, μπόνους, υπερωριών, εξόδων και 
επιδομάτων που έχουν καταβληθεί ή έχει συμφωνηθεί να καταβάλλονται. Ομοίως 
και στη συγκεκριμένη κατηγορία υποκειμένων, η Εταιρεία παρέχει, μέσω του 
συνεργάτη ή υποψήφιου συνεργάτη της, επιπλέον ειδική ενημέρωση σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους. 

 
ΣΤ. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 
εργαζομένων ανά κατηγορία υποκειμένων: 
 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της Εταιρείας βασίζεται 
στις ακόλουθες νομικές βάσεις: 
 

1. Η επεξεργασία που σχετίζεται με την αξιολόγηση υποψήφιου υπεργολάβου και τη 
σύναψη της σύμβασης συνεργασίας του με την Εταιρεία, είναι απαραίτητη για την 
εκτέλεση της σύμβασης εργασίας ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του 
υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β’ 
ΓΚΠΔ). 

2. Η επεξεργασία των δεδομένων των μελών διοικητικού συμβουλίου καθώς και των 
εργαζομένων των συνεργατών ή υποψηφίων συνεργατών της Εταιρείας, είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών 
υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του 
υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ). 

 
Ζ.  Χρόνος Διατήρησης προσωπικών δεδομένων. 
 
Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από την Εταιρεία για τον χρόνο που απαιτείται 
για την αξιολόγηση του υποψηφίου και, εφόσον συναφθεί σύμβαση με τον τελευταίο, για 
όσο είναι ενεργή η σύμβαση συνεργασίας της Εταιρείας με αυτόν, ενώ μετά από τη λήξη 
της σύμβασης η επεξεργασία των δεδομένων θα συνεχίζεται για όσο διάστημα και στο 
βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι 
υπηρεσιών/τρίτων ή για την προστασία της από νομικές ενέργειες.  
 
Η.  Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων.  
 
Δημοσιεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία κι 
εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για λόγους διαφάνειας των διαγωνισμών.  
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Ακόμη, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, θα 
διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε διοικητικές, φορολογικές ή δικαστικές αρχές. 
Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι επίσης εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της 
Εταιρείας, λογιστές, νομικοί συνεργάτες κ.ά.   
 
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε 
χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δεν 
διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη 
για τέτοια μεταβίβαση, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση και θα διέπονται από τη 
διαδικασία που ορίζεται στο ΓΚΠΔ. 
 
Θ.  Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. 
 
Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων σας, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους 
και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 
Επιπλέον, δεσμεύουμε με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης 
απορρήτου, όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για 
λογαριασμό μας. 
 
Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που 
αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφ’ όσον διαπιστωθεί παραβίαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία θα εφαρμόζει τις διαδικασίες που 
προβλέπει η νομοθεσία για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών 
και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου. 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου (33/2018) το Σύστημα 
Διασφάλισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) εναρμονιζόμενο με το πρότυπο ISO 
27001:2013 με το οποίο είναι πιστοποιημένα τα πληροφοριακά του συστήματα. Το 
ΣΔΑΠ περιλαμβάνει την κεντρική πολιτική ασφάλειας καθώς και επιμέρους πολιτικές και 
διαδικασίες εξειδικεύοντας τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου πληροφοριακής ασφάλειας, όπως ορίζεται από το πρότυπο. 
 
Ι.  Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων. 
 

• Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να 
έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με την επεξεργασία τους.  

• Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, 
συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.  

• Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των τηρούμενων 
προσωπικών σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε 
περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους 
περιορισμούς.  

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον 
περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) 
αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει 
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επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον 
περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά 
δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο 
απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) 
εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν 
νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους 
εναντιώνεστε στην επεξεργασία. 

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά 
πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό 
συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία. 

• Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα 
προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε 
αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να ζητήσετε, 
εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβασθούν τα δεδομένα σας απευθείας σε 
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που 
έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα 
μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας. 

• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά 
πάσα στιγμή.  

 
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να 
απευθύνεστε στη διεύθυνση e-mail: data_privacy@deddie.gr. 
 
Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.   
 
Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα των Υποκειμένων των δεδομένων 
εντός 30 ημερών και πάντως χωρίς αναιτιολόγητη καθυστέρηση, με τρόπο εύληπτο και 
στη γλώσσα που κατανοεί το υποκείμενο των δεδομένων, κυρίως  με ηλεκτρονικά μέσα, 
εκτός αν το υποκείμενο ζητήσει διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. 
Έχετε υπόψη ότι για τα αιτήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ή τις διαδικασίες της Εταιρείας, ενδέχεται να ζητηθεί η εκ νέου 
σύνταξή τους ή να απορριφθούν, ιδίως αν κάποια αίτηση θεωρείται υπερβολική ή 
προδήλως αβάσιμη, καθώς και ότι ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
ενδέχεται να εξαιρούνται από τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία δεδομένων και άλλους νόμους 
και κανονισμούς.  
 
Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, οφείλετε πριν από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας να 
απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (δηλαδή την Εταιρεία) ή τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, προκειμένου να γίνει προσπάθεια να επιλυθεί 
εσωτερικά το εκάστοτε ζήτημα. 
 
ΙΑ’. Επικοινωνία 
 

mailto:data_privacy@deddie.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας 
και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην διεύθυνση e-
mail: data_privacy@deddie.gr ή dpo@deddie.gr 
 
 
Ενημέρωση εργαζομένων συνεργατών της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» αναφορικά με την επεξεργασία 

και προστασία των προσωπικών τους δεδομένων  

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE» 

(στο εξής «η Εταιρεία»), με έδρα στο δήμο Αθηναίων, οδός Περραιβού 20 και 

Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 

094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα 

σας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας 

δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων από την Εταιρεία μας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί με ειλικρινή, σαφή και 

κατανοητή μορφή η ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία τους. Ως εκ τούτου, 

σας ενημερώνουμε για τα εξής:  

1. Η εκτέλεση της από [•] σύμβασης της Εταιρείας μας με τον εργοδότη σας, [•], 

προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και 

τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό 

2016/ΕΕ/679 (GDPR),  αποκλειστικά για: α) την εκτέλεση της σύμβασης της 

Εταιρείας με τον εργολάβο-εργοδότη σας, β) τους σκοπούς προστασίας και 

διασφάλισης των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία στα πλαίσια της 

εσωτερικής πολιτικής της, και γ) την προστασία των έννομων συμφερόντων σας ως 

εργαζομένων/υποκείμενων δεδομένων. 

 

2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας 

είναι: α) δεδομένα ταυτοποίησης σας, όπως το όνομά σας, γένος, ημερομηνία 

γέννησης, φύλο, αριθμός μισθοδοσίας υπαλλήλου, κωδικός συνεργάτη κτλ., και β) 

χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και την 

ασφάλισή σας από τον εργολάβο-εργοδότη σας, συμπεριλαμβανομένης της 

πληρωμής μισθού, μπόνους, υπερωριών και άλλων στοιχείων μεταβλητής αμοιβής, 

των εξόδων και των επιδομάτων που έχει συμφωνήσει να καταβάλει ή έχει 

καταβάλλει ο εργολάβος ή/ και η Εταιρεία. 

3. Στο πλαίσιο της εσωτερικής της πολιτικής, η Εταιρεία επιθυμεί τη διασφάλιση και τη 

προστασία των δικών σας συμφερόντων. Ειδικότερα, η Εταιρεία επιδιώκει να 

επιβεβαιώνεται η εμπρόθεσμη και πλήρης καταβολή της αμοιβής σας από τον 
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εργολάβο-εργοδότη σας, καθώς και η γενικότερη συμμόρφωση του εργοδότη σας 

με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι σας με την σύμβαση εργασίας σας 

και αυτών που απορρέουν από τη νομοθεσία.  

4. Τα ως άνω δεδομένα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται η Εταιρεία κατά τρόπο 

δειγματοληπτικό είτε η ίδια είτε μέσω της εταιρείας « [να συμπληρωθεί]», που θα 

ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο των 

ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών.  

 

5. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρόνο απαιτείται 

για την αξιολόγηση υποψηφιότητας του εργοδότη σας για ανάληψη 

προκηρυχθέντος έργου, και εφόσον συναφθεί σύμβαση μεταξύ αυτού και της 

Εταιρείας, για όσο χρόνο είναι ενεργή η σύμβαση συνεργασίας της Εταιρείας με τον 

εργοδότη σας ή/και η σύμβαση εργασίας σας με τον εργοδότη σας, ενώ μετά από 

τη λήξη της σύμβασής η επεξεργασία των δεδομένων σας θα συνεχίζεται για όσο 

διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας 

έναντι υπηρεσιών/τρίτων ή για την προστασία της από νομικές ενέργειες (π.χ. 

παραγραφή εργατικών αξιώσεων). 

6. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας 

ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα 

σας (ενημέρωσης, πρόσβασης, προβολή αντιρρήσεων κτλ.), μπορείτε να 

επικοινωνείτε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην διεύθυνση 

e-mail: data_privacy@deddie.gr ή dpo@deddie.gr. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε 

τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Ωστόσο, θα σας ενθαρρύναμε, 

πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και 

να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά. 

 

 

H ενημέρωσή σας 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, υπογράφοντας το παρόν κείμενο, αναγνωρίζω ότι έλαβα 

γνώση της συνημμένης πολιτικής, η οποία παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με το πώς η 

Εταιρεία θα διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα. H παρούσα πολιτική έχει 

αποκλειστικά σκοπό την ενημέρωσή μου σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων μου και δεν αποτελεί τμήμα, παράρτημα ή προσάρτημα της σύμβασης 

εργασίας μου. 

Τόπος και ημερομηνία: _____________________________ 

Ολογράφως το όνομα του Υπαλλήλου/ Απασχολούμενου/ Συνεργάτη 

________________________________________ 

mailto:data_privacy@deddie.gr
mailto:dpo@deddie.gr
http://www.dpa.gr/
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Υπογραφή: _____________________________ 
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Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμων εκπροσώπων 

συνεργατών της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» αναφορικά με την επεξεργασία και προστασία των 

προσωπικών τους δεδομένων  

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE» 

(στο εξής «η Εταιρεία»), με έδρα στο δήμο Αθηναίων, οδός Περραιβού 20 και 

Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ.: 

094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα 

σας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας 

δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων από την Εταιρεία μας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί με ειλικρινή, σαφή και 

κατανοητή μορφή η ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία τους. Ως εκ τούτου, 

σας ενημερώνουμε για τα εξής:  

1. Η εκτέλεση της από [•] σύμβασης της Εταιρείας μας με την εταιρεία [•], προϋποθέτει 

και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν 

επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR),  

αποκλειστικά για: α) την εκτέλεση της σύμβασης της Εταιρείας με την εταιρεία [•], β) 

τους σκοπούς προστασίας και διασφάλισης των έννομων συμφερόντων που 

επιδιώκει η Εταιρεία, γ) δημοσιότητα όπου επιβάλλεται από τη νομοθεσία κι εφόσον 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για λόγους διαφάνειας των διαγωνισμών.   

2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας 

είναι: α) δεδομένα ταυτοποίησης σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, θέση σας στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ή θέση νομίμου εκπροσώπου συνεργάτη και β) στοιχεία 

ποινικού μητρώου σας. 

 

3. Τα ως άνω δεδομένα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται η Εταιρεία εφόσον κάτι τέτοιο 

απαιτείται ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε έργου και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην εκάστοτε οικεία προκήρυξη, είτε η ίδια είτε μέσω της εταιρείας « [να 

συμπληρωθεί]», που θα ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της 

στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών.  

 

4. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο για όσο χρόνο 

απαιτείται για την αξιολόγηση υποψηφιότητας της εταιρείας [•] για ανάληψη 

προκηρυχθέντος έργου και, εφόσον συναφθεί σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και 

της [•], για όσο χρόνο είναι ενεργή η σύμβαση συνεργασίας της Εταιρείας με την 
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εταιρεία [•], ενώ μετά από τη λήξη της σύμβασής η επεξεργασία των δεδομένων σας 

θα συνεχίζεται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι υπηρεσιών/τρίτων ή για την προστασία της από 

νομικές ενέργειες. 

5.  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας 

ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα 

σας (ενημέρωσης, πρόσβασης, προβολή αντιρρήσεων κτλ.), μπορείτε να 

επικοινωνείτε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην διεύθυνση 

e-mail: data_privacy@deddie.gr ή dpo@deddie.gr. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε 

τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Ωστόσο, θα σας ενθαρρύναμε, 

πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και 

να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά. 

 

 

H ενημέρωσή σας 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, υπογράφοντας το παρόν κείμενο, αναγνωρίζω ότι έλαβα 

γνώση της συνημμένης πολιτικής, η οποία παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με το πώς η 

Εταιρεία θα διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα.  

Τόπος και ημερομηνία: _____________________________ 

Ονοματεπώνυμο: ________________________________________ 

Υπογραφή: _____________________________ 
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 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΔΕΔΔΗΕ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της 
Σύμβασης …………………………………………………………………………………………... της εταιρείας / 
ένωσης εταιρειών «… … …. … …. ….. ….. … …. ….    …  ……… …. ……………….. » ότι: 

 

Σε περίπτωση επικαιροποίησης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων μου μέχρι την αποπληρωμή 
του έργου, θα γνωστοποιήσω στον ΔΕΔΔΗΕ τα επικαιροποιημένα στοιχεία εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών ως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στους νόμους ν.4557/2018 και 3556/2007. 

 

  

 
Ημερομηνία:               2022 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών 
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