Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ
Ποτνίων 30 Τάχι, 32200 Θήβα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 3
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στη ………………………………………… σήμερα ……………………… τα παρακάτω
συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα αποκαλείται εφεξής «Επιχείρηση ή ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5 και
εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτή την περίπτωση από τον κ. ………………………….,
Δ/ντη
της
………………………………………….
και
αφ’
ετέρου
από
τ……………………………. με ΑΦΜ, που θα καλείται εφεξής «Ανάδοχος», που έχει
έδρα
στη
……………………………,
οδός…………………………………..,
αριθμ.…………………… και εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτήν την περίπτωση
δυνάμει της υπ’ αριθ. ………………… Απόφασης του ………………… από τον κ.
………………………………………..,
συμφώνησαν
και
συναποδέχθηκαν
τα
ακόλουθα:
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Σύμβασης
Ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του, που απορρέει από τις
διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας (Νόμος 3850/2010), όπως αυτή ισχύει
για τη λήψη μέτρων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων κατά
την εργασία, αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση
του έργου που συνίσταται στη: «Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών
εξετάσεων, στο πλαίσιο του Προληπτικού Ελέγχου Υγείας σε σχέση με την
εργασία» των εργαζομένων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής
Ελλάδας/Περιοχής Θήβας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Άρθρο 2ο
Προϋποθέσεις διεξαγωγής των εξετάσεων - Διαδικασία
1. Οι Ιατροί Εργασίας ή οι Ιατροί, που ασκούν τα καθήκοντα Ιατρού
Εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ, παραπέμπουν τους εργαζόμενους σε ιατρικές
και εργαστηριακές εξετάσεις.
Οι εξετάσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α»
με τις αντίστοιχες τιμές για την κάθε μια, θα συνταγογραφούνται στο
ειδικό τριπλότυπο παραπεμπτικό της ΔΥΑΕ/ΔΕΗ για τον Προληπτικό –
Περιοδικό Έλεγχο Υγείας.
2. Για τη διενέργεια των εξετάσεων από τον Ανάδοχο απαιτείται η
προσκόμιση των δύο πρώτων αποκομμάτων (λευκό και κόκκινο) από το

τριπλότυπο παραπεμπτικό της ΔΥΑΕ/ΔΕΗ για τον Προληπτικό Έλεγχο
Υγείας.
3. Τα προαναφερόμενα τριπλότυπα παραπεμπτικά με τις εξετάσεις, που
προβλέπονται από τον Προληπτικό Έλεγχο Υγείας, όπως έχει
τυποποιηθεί κατά ομάδα εργαζομένων ανάλογα με τον επαγγελματικό
κίνδυνο, δεν θα ελέγχονται από τους Ελεγκτές Ιατρούς του ΕΟΠΥΥ.
4. Η διεξαγωγή των εξετάσεων του Προληπτικού Ελέγχου Υγείας σε σχέση
με τον εργασιακό χώρο και την απασχόληση των εργαζομένων του
ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται προγραμματισμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις
υπηρεσιακές ανάγκες του Υπηρεσιακού Κλιμακίου της Επιχείρησης και
στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας του Επικεφαλής της Μονάδας με τον
Ανάδοχο, όσον αφορά στο πλήθος των μισθωτών, που δύνανται να
εξετασθούν καθημερινά.
5. O Ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα θα παραδίδει στον αρμόδιο Ιατρό
Εργασίας
του
ΔΕΔΔΗΕ
τα
ακόλουθα
αποδεικτικά
στοιχεία
πραγματοποίησης του ιατρικού ελέγχου:
α. Μηνιαία συνοπτική κατάσταση για κάθε Υπηρεσιακή Μονάδα
χωριστά, με τους εργαζόμενους, που έχουν ολοκληρώσει τον ιατρικό
και εργαστηριακό έλεγχο και παρακολουθούνται από το
συγκεκριμένο Ιατρό Εργασίας. Στην κατάσταση αυτή, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
-

το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, ο αριθμός μητρώου, η
κατηγορία/ειδικότητα και η Υπηρεσιακή Μονάδα της οργανικής
υπαγωγής των εργαζομένων.
συνολικό κόστος των εξετάσεων για κάθε εργαζόμενο χωριστά
βαρύνει το οικείο ΒΟΚ.

β. Τα κόκκινα αποκόμματα από τα τριπλότυπα παραπεμπτικά των
εξετάσεων του Προληπτικού Ελέγχου Υγείας, θεωρημένα από τον
Ανάδοχο, με την ένδειξη ότι εκτελέστηκαν οι εξετάσεις, επί των
οποίων θα έχουν κοστολογηθεί εκ μέρους του Αναδόχου αναλυτικά
οι αναγραφόμενες εξετάσεις. Τα λευκά αποκόμματα κρατούνται από
τον Ανάδοχο ως αποδεικτικό στοιχείο των πραγματοποιηθέντων
εξετάσεων.

γ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των εργαζομένων σε κλειστούς
φακέλους.

Άρθρο 3 ο
Τιμές Μονάδας – Συμβατικό Τίμημα – Τρόπος Πληρωμής
1. Οι τιμές μονάδας, όπως διαμορφώνονται με βάση το Τιμολόγιο
Δημοσίου και οι αντίστοιχες εξετάσεις, περιέχονται στο προσαρτημένο
στην παρούσα σύμβαση Παράρτημα «Α». Το συνολικό συμβατικό
τίμημα διαμορφώνεται σε……………………… € με δυνατότητα αυξομείωσης
30%.

2. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται, όχι μόνο η αμοιβή του
Αναδόχου, αλλά και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση αυτού,
που θα γίνεται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που
αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση.
Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια του τιμήματος
και δηλώνει, ότι συμφώνησε σε αυτή, μετά από ακριβή προϋπολογισμό,
που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η
οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση
της σύμβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος,
να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των
περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα,
αναλαμβάνων το συγκεκριμένο κίνδυνο.
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται, ότι διατηρεί και διαθέτει για τη συμβατικά
καθοριζόμενη εργασία, Εργαστήριο στελεχωμένο με το κατά νόμο
απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό και τεχνικώς
εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό και δηλώνει, ότι
έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως
να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το
ΔΕΔΔΗΕ και αναλαμβάνει το συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της
δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν
επιβάρυνσή της πέραν από το εργολαβικό αντάλλαγμα.
4. Η πληρωμή του Εργολάβου/Αναδόχου θα γίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ την
24η ημέρα του τρίτου μήνα, μετά την εκτέλεση των εργασιών καθώς
και μετά τη βεβαίωση της Καλής Εκτέλεσης από τους Εκπροσώπους
του άρθρου 8 της παρούσης σύμβασης με την υποβολή των παρακάτω
δικαιολογητικών:
 Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ
 Φορολογική ενημερότητα
 Ασφαλιστική Ενημερότητα.
 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με τη
οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις
της
Εργατικής
και
Ασφαλιστικής
Νομοθεσίας
για
το
απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για
την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
 Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων
του προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου για την
περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.
 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η
καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον
Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.
 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που
απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο
τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια Σύμβασης
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης είναι διάρκειας τριών (3) μηνών, η
οποία αρχίζει από ……………….………………………………………………… και λήγει στις
……………………………….. εκτός εάν παύσουν νωρίτερα να υφίστανται οι
ανάγκες της Μονάδας της Επιχείρησης.
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης δύναται να παραταθεί για ένα (1)
ακόμη το πολύ μήνα, μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών.
Η Επιχείρηση δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση,
σε περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του Εργολάβου και πριν
από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, ιδίως
λόγω μη τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 5 ο
Ευθύνες και υποχρεώσεις του Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο του έγκαιρα και στο
χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία
με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.
2. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και
συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων
σαν εξ ίσου ουσιωδών, υποχρεούται να αποζημιώσει το ΔΕΔΔΗΕ για
κάθε ζημιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν αυτή θα υποστεί από το
λόγο αυτό. Για κάθε τέτοια παράβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει επιπλέον
το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωσή του
προς τον Ανάδοχο, η οποία θα παράγει αποτελέσματα μετά την
πάροδο 30 ημερών από την επίδοση της σ’ αυτόν.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος
έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των
Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της
Σύμβασης.
4. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν
απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια
της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο
προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από
την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νόμιμου
ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων
ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής
τήρησης των όρων υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κλπ.

5. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:
(α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω
Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο
αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης
όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.
(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή
των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των
συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του
Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη
τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών
καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των
Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται,
κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των
εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του
προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ, κλπ.
6. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις,
τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση
της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων
του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ
μέρους των τυχόν υπεργολάβων του.
7. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της
Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια
της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου,
στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και
Ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Άρθρο 6
Καταγγελία της Σύμβασης
1. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Αναδόχου οποιουδήποτε από
τους όρους της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων ως
εξ’ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη
Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας ισχύουν οι όροι του άρθρου 10 της
παρούσης σύμβασης.
2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο
άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο
καταγγελίας της Σύμβασης.

Άρθρο 7
Απαγόρευση υποκατάστασης
1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή
με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης
υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη
συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.
2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα
για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε
οπουδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης
ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και
προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκριση της,
η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της
εκχώρησης.
Άρθρο 8
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης – Επιβλέπουσα Υπηρεσία
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της Καλής Εκτέλεσης του
έργου ασκείται από τον Επικεφαλής της Υπηρεσιακής Μονάδας του
ΔΕΔΔΗΕ, της οποίας το προσωπικό εξετάσθηκε στο πλαίσιο του
Προληπτικού Ελέγχου Υγείας ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν
εκπρόσωπο και τον αρμόδιο Ιατρό Εργασίας, που εκτελεί χρέη Ιατρού
Εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής Επιβλέπουσα
Υπηρεσία.
Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η
παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας και γενικά η
προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 9
Δωσιδικία
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, που δημιουργείται από την
παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Άρθρο 10
Ποινικές ρήτρες
1.Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που
προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς
αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους
που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω
υπαιτιότητας του.
2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δε
μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος, όπως
καθορίζεται στο άρθρο 3, § 1 προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν

προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις
αναθεωρήσεις.
3. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη,
μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
Άρθρο 11
Αποκλεισμός δικαιώματος επίσχεσης
Ρητά συνομολογείται, ότι ο Εργολάβος δεν έχει τη δυνατότητα για
οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής του.
Γι’ αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι παραιτείται απ’ όλα τα
πιθανά δικαιώματά του από τα άρθρα 325-329 Α.Κ.
Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω, τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την
παρούσα σύμβαση σε δυο (2) όμοια πρωτότυπα, την ημερομηνία και στον
τόπο, που αναφέρονται στην αρχή τους, τα οποία υπογράφηκαν, αφού
αναγνώστηκαν από τους συμβαλλόμενους, κάθε ένας από τους οποίους
έλαβε από ένα πρωτότυπο.
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