Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Αριθμός Διακήρυξης: ΔΥΠ-600005
Ημερομηνία: ……
Αντικείμενο: Μίσθωση τεσσάρων (4)
επιβατηγών οχημάτων (5θέσεων, 4 ή
5θυρων) για περίοδο μίσθωσης δώδεκα
(12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού 13001400cc και ισχύος άνω των 100 HP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών
Αντικείμενο: Μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων (5θέσεων, 4 ή
5θυρων) για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας
κυβισμού 1300-1400cc και ισχύος άνω των 100 HP
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή
Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί όλους τους
ενδιαφερόμενους, για την υποβολή προσφοράς σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα
με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την ανάδειξη
Αναδόχου μίσθωσης τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων για περίοδο
μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για έξι(6) επιπλέον
μήνες για διάνυση μηνιαίως κατά μέσο όρο 2.500Km.
Τα προς μίσθωση οχήματα θα πρέπει:
 Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους να έχει εκδοθεί μέσα στο έτος 2020
 Να είναι καινούργια ή να έχουν διανύσει έως και 10.000Km,
 Η Λιανική τιμή Πώλησή τους Προ φόρων να είναι έως €17.000,00,
 Η κατηγορία κυβισμού τους να είναι 1300-1400cc
 Η ισχύς τους να είναι άνω των 100 HP,
 Το χρώμα τους να είναι μπλε σκούρο, κατά προτίμηση, μπλε RAL 5013 ή
λευκό,
σύμφωνα με τα συνημμένα τεχνικά στοιχεία των οχημάτων

2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του μηνιαίου
μισθώματος
του
κάθε
οχήματος
συμπεριλαμβανομένων
και
των
επιβαρύνσεων, έτσι όπως αυτές αναλύονται στο συνημμένο στο παρόν,
Πίνακα Αξιολόγησης προσφοράς (παράρτημα Ι)
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται
σε € 25.000,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί ανώτατο όριο
προσφοράς.
4. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο
111, οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος, στις 26.06.2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την
αρμόδια Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των
προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.

5. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών),
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι
στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή
στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο της σύμβασης.
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα
δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της,
παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα αποκλεισμού του οικονομικού φορέα
από μελλοντικές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.
7. Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
υπόδειγμα
7.3. η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από
σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων
7.4. η Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος, ότι η Λιανική τιμή Προ Φόρων
των προς μίσθωση οχημάτων είναι έως 17.000 ΕΥΡΩ.
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αρχικά καθορίζει
τη σειρά μειοδοσίας με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του
μειοδότη. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των
αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά μειοδοσίας προσφέροντος κ.ο.κ.
9. Τυχόν διαμαρτυρία οικονομικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας,
τίθεται υπόψη του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης για τη σύναψη της
Σύμβασης κατά τη φάση της ανάθεσής της.
10. Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2
της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site)
της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr ΔΥΠ-600005, όπου και παρέχονται οι
σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.
Συνημμένα:
- Τεχνικά στοιχεία οχημάτων
- Έντυπο οικονομικής Προσφοράς
- Πίνακας Αξιολόγησης Προσφορών
- Σχέδιο Σύμβασης
- Υποδείγματα
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΥΒΙΣΜΟΥ 1300-1400cc ΑΝΩ ΤΩΝ 100 HP
1.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΡΟΤΥΠΑ)
Τα αυτοκίνητα να συμφωνούν απόλυτα, κατά το χρόνο της παράδοσης, με τα
προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπως αυτοί τροποποιημένοι και συμπληρωμένοι ισχύουν.

2.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τα οχήματα θα διαθέτουν βενζινοκινητήρα κυβισμού από 1300-1400 CC και ισχύος
τουλάχιστον 100hp. Η μέση κατανάλωση καυσίμου ( μικτός κύκλος)είναι επιθυμητό
να μην υπερβαίνει τα 6,5 it/100km και οι εκπομπές ρύπων – καυσαέρια (CO2) τα
140gr/km EURO 6.Τα οχήματα πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 4 μέτρα και να
διαθέτουν 5 θέσεις, τέσσερις ή πέντε θύρες και να είναι βαμμένα στην απόχρωση του
μπλε σκούρο, κατά προτίμηση μπλε RAL 5013 ή λευκό.

3.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρικά παράθυρα και κεντρικό κλείδωμα,
κλιματισμό, ραδιόφωνο. σύστημα ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth και αντικλεπτικό
συναγερμό. Επιθυμητό είναι να έχουν και σύστημα πλοήγησης (GPS Navigator). Να
είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, που θα περιλαμβάνουν
απαραίτητα ζώνες ασφαλείας και προεντατήρες και ρυθμιστές δύναμης για όλες τις
θέσεις επιβαινόντων, αερόσακους οδηγού – συνοδηγού, πλευρικούς αερόσακους και
σύστημα φρένων ABS, ενώ ακόμη, θα πρέπει να έχει όλο τον απαιτούμενο από τον
ΚΟΚ εξοπλισμό (φαρμακείο, τρίγωνο, πυροσβεστήρα κ.λ.π.).
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

Επιβατηγά
οχήματα
για περίοδο μίσθωσης (12)
μηνών,
κατηγορίας
κυβισμού
1300-1400cc,
και ισχύος άνω των 100
HP, με τα εξαρτήματα που
θα
τα
συνοδεύουν
σύμφωνα με τα συνημμένα
τεχνικά στοιχεία

Τιμή χρέωσης
μηνιαίως :

ανά

χιλιόμετρο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

πέραν

ΤΙΜΗ
ΜΗΝΑΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
αριθμητικώς

ΤΙΜΗ
ΜΗΝΑΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΏ
ολογράφως

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ
ΕΥΡΩ*

4

των

2.500Km

0,10

Συνολική αξία: (αριθμητικώς )
Συνολική αξία (ολογράφως):

*ποσά με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία

Ο συμμετέχων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για τη σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη του μειοδότη θα ληφθούν
υπόψη τα κατωτέρω επιβαρύνσεις επί του μηνιαίου μισθώματος:

Μηνιαίο μίσθωμα
σε ευρώ

Επιβάρυνση στο
μηνιαίο μίσθωμα σε
ευρώ

α. Για οχήματα τα οποία είναι
καινούργια ή έχουν διανύσει
έως και 500Κm

€0

β. Για οχήματα τα οποία
έχουν διανύσει 10.000Km

€ 50

γ.
Για οχήματα τα οποία
έχουν διανύσει από 501 km
έως και 9.999 km

Εφαρμόζεται γραμμική
παρεμβολή, λαμβάνοντας
υπόψη τις επιβαρύνσεις
των ως άνω α΄ και β΄
περιπτώσεων

δ. Για οχήματα τα οποία δεν
έχουν σύστημα πλοήγησης
(GPS Navigator).

€15
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Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών

Αριθμός Διακήρυξης:ΔΥΠ-600005
Αριθμός Σύμβασης:……
Ημερομηνία:……
Αντικείμενο: Μίσθωση τεσσάρων (4)
επιβατηγών οχημάτων (5θέσεων, 4 ή
5θυρων) για περίοδο μίσθωσης δώδεκα
(12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού
1300-1400cc και ισχύος άνω των 100
HP

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3
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Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ
Πληροφορίες: Ε. Ματιάτου
Τηλέφωνο: 210-5293814
Fax: 210 5238005
email: Ε.matiatou@dei.com.gr
ΑΦΜ:090000045
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
email:
ΑΦΜ:
Σχετικά:
Αριθμός Αίτησης:
Κάλυψη: Μερική 
Τελική 
Αίτηση Τιμών:
Ημερομηνία Προσφορών:
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
Αξία:

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Fax:
ΔΟΥ:

Ολική √
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Περιεχόμενα
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ............................................................................
(ΣΧΕΔΙΟ) ..............................................................................................................................
1. Αντικείμενο ....................................................................................................................
2. Διάρκεια Μίσθωσης Οχημάτων ……………………………………………………….
3. Χρόνος Παράδοσης …………………………………………………………………....
4 Αρμόδιες Υπηρεσίες ΔΕΗ Α.Ε. ………………………………………………………..
5. Τρόπος και Τόπος Παράδοσης ………………………………………………………………………………………………
6. Μίσθωμα .........................................................................................................................

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Τρόπος πληρωμής Μίσθωσης………………………………………………………….
Υποχρεώσεις των Μερών ...............................................................................................
Επιτρεπόμενη Χρήση……………………………………………………………………
Ασφαλιστική Κάλυψη . ................................................................................................. ..
Κυριότητα των Οχημάτων .................................................................................................
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης................................... ...........................
Επιστροφή Οχημάτων .................................................................................................. .
Πρόωρη Διακοπή Μίσθωσης ............................................................................................ .
Εγγύηση Καλή Εκτέλεσης ...................................................................................................
Επίλυση Διαφορών.......................................................................................................... .
Τροποποίηση Σύμβασης ...................................................................................................
Γνωστοποιήσεις ...............................................................................................................
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την ……………….……… μεταξύ αφενός της ¨ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Ε¨ (ΔΕΗ Α.Ε) που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30 ) και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσας από ........................................................ και στο
εξής
θα
αποκαλείται
''ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ''
και
αφετέρου
της
Εταιρείας
...................................................................που
εδρεύει
στην
οδό
...................................
και
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τoν
κ.
........................................
και
στο
εξής
θα
αποκαλείται
''ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ''
συμφωνήθηκε και συνομολογήθηκε η εκ μέρους της Eκμισθώτριας μίσθωση προς τη
Μισθώτρια των παρακάτω αναφερόμενων οχημάτων σύμφωνα με τους ακόλουθους
όρους:
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εκμισθώτρια δια της παρούσης μισθώνει στη ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ για την κάλυψη των αναγκών
της,
τέσσερα (4) επιβατηγά οχήματα μάρκας .................................................,
χειροκίνητα, A/C, βενζίνη, χρώματος ..............................

2.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης και για τα τέσσερα (4) οχήματα ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες έκαστο, με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως έξι(6) επιπλέον μήνες, με
την προϋπόθεση ότι η εκμισθώτρια θα ενημερωθεί ένα μήνα πριν από τη άσκηση του
ανωτέρω δικαιώματος προαίρεσης.
3.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα εκμισθωμένα οχήματα θα παραδοθούν, έτοιμα προς χρήση στα γραφεία της
μισθώτριας στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
την ημερομηνία αναγγελίας ανάθεσης της μίσθωσης,
Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης ορίζεται :
 Για τo όχημα με αριθμό πινακίδας ................... : .................(χρώματος ........)
 Για τo όχημα με αριθμό πινακίδας ................... : .................(χρώματος ........)
 Για τo όχημα με αριθμό πινακίδας ................... : .................(χρώματος ........)
 Για τo όχημα με αριθμό πινακίδας ................... : .................(χρώματος ........)
4. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΗ Α.Ε.
Αρμόδια
Υπηρεσία
για
την
οικονομική
παρακολούθηση
της
Σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου και της πληρωμής του αντίστοιχου τιμολογίου είναι ο Τομέας
Οχημάτων Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού της ΔΥΠ(κα Ματιάτου Ελένη και κα Λαγού
Φωτεινή,
τηλ.:2105293814,
2105293806,
e-mail:
e.matiatou@dei.com.gr
&
f.lagou@dei.com.gr).
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα εκμισθωμένα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στα κεντρικά γραφεία της
μισθώτριας στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα. Με την παράδοση των
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οχημάτων θα υπογραφεί μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων της εκμισθώτριας και της
μισθώτριας, Πρωτόκολλο Παράδοσης παραλαβής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα
.
6.

ΜΙΣΘΩΜΑ

6.1
Το μηνιαίο μίσθωμα που συμφωνήθηκε για τα οχήματα μάρκας
...................τύπου .................................είναι ................€/όχημα, σταθερό καθ’ όλη
την διάρκεια ισχύος της μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένου και της χρονικής παράτασης
των 6 μηνών) και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση, πλέον
ΦΠΑ.
6.2
Η τιμή χρέωσης κάθε επιπλέον χιλιομέτρου, πέραν των 2.500 χιλιομέτρων της
παραγράφου 6.1. είναι 0,10 €/χλμ (πλέον ΦΠΑ).
Στην ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την ΔΕΗ Α.Ε.
6.3
Στο παραπάνω μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνονται οι δαπάνες λιπαντικών και
συντήρησης των οχημάτων, οι Φόροι, τα Τέλη Κυκλοφορίας, το ΚΤΕΟ, η ΚΕΚ, η Οδική
Βοήθεια, η Ασφαλιστική κάλυψη που αναφέρεται στην παρακάτω παρ. 10 της παρούσης
σύμβασης και γενικά όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται για κάθε όχημα,
καθώς και κάθε δαπάνη που τυχόν δεν αναφέρεται παραπάνω.
6.4
Τα μηνιαία μισθώματα καθώς και η τιμή χρέωσης κάθε επιπλέον χιλιομέτρου
πέραν των 2.500 χιλιομέτρων, ανά μήνα μίσθωσης, θα είναι σταθερά καθ’ όλη την
διάρκεια ισχύος της μίσθωσης χωρίς αξίωση αργότερα οποιασδήποτε αύξησης ή
αναπροσαρμογής της τιμής, πλην των αναφερομένων στην παρακάτω παράγραφο 8.2.5
7.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος θα γίνεται μηνιαία με την προσκόμιση τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους:
7.1
Η πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος των οχημάτων θα γίνεται εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής στο πρωτόκολλο της ΔΥΠ των κάτωθι
εγγράφων:
1. Τιμολόγιο μίσθωσης
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
3. Κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το Νόμο.

7.2
Η πληρωμή της επιπλέον χρέωσης σε περίπτωση διάνυσης περισσοτέρων
των 2.500 χιλιομέτρων, ανά μήνα μίσθωσης, θα γίνεται στο τέλος της περιόδου της
μίσθωσης λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό χιλιομέτρων που έχουν συμφωνηθεί,
και την υποβολή των εγγράφων της παραγράφου 7.1.

8.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

8.1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ

6

8.1.1 Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, υποχρεούται να συντηρεί κανονικά το εκμισθωμένο όχημα και
να επισκευάζει κάθε μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή βλάβη του αμαξώματος, ανεξάρτητα
από την αιτία που την προκάλεσε. Οι επισκευές, θα γίνονται αποκλειστικά στην έδρα της
περιοχής της Μισθώτριας που χρησιμοποιεί το μισθωμένο όχημα.
Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, οι επισκευές μπορούν να γίνουν σε άλλο
συνεργείο κατόπιν ρητής εγκρίσεως της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, τα δε τιμολόγια εργασιών, σε
κάθε περίπτωση, θα εκδίδονται στο όνομα της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ.
8.1.2 Σε περίπτωση βλάβης του αμαξώματος ή των μηχανικών μερών, ή ατυχήματος
από οποιαδήποτε αιτία και ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα, η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ
υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα, με άλλο, μέχρις ότου το πρώτο επισκευαστεί,
εντός 24 ωρών.
Η παράδοση του οχήματος σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνεται στην έδρα της
Υπηρεσίας της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, που χρησιμοποιεί το προς προσωρινή αντικατάσταση
όχημα.
8.1.3 Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του μισθωμένου οχήματος, από οποιαδήποτε
αιτία και ανεξάρτητα από ενδεχόμενα άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις των μερών, η
ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να παραδώσει στην ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, σε αντικατάσταση του
καταστραφέντος, άλλο όχημα ίδιου κυβισμού, αντίστοιχης αξίας και ίδιας ηλικίας με
αυτήν την οποία είχε το καταστραφέν κατά το χρόνο της καταστροφής του, και με τους
ίδιους όρους και συμφωνίες του παρόντος.
Η παράδοση του οχήματος σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνεται στην έδρα της
Υπηρεσίας της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, που χρησιμοποιεί το προς αντικατάσταση όχημα.
8.1.4 Τα ελαστικά θα είναι παραγωγής έτους 2019
8.1.5 Η ασφάλεια η οποία καλύπτει τα εκμισθωμένα οχήματα και τους επιβαίνοντες σε
αυτά, αναφέρεται αναλυτικά στο παρακάτω άρθρο 10.
8.2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ

8.2.1 Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, υποχρεούται να κάνει καλή και προσεκτική χρήση του μισθωμένου
οχήματος, υπό τους όρους του παρόντος μισθωτηρίου συμβολαίου, και να φροντίζει για
την κανονική συντήρηση, μεταφέροντας το με δικές της δαπάνες σε εγκαταστάσεις, που
θα υποδεικνύει η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ.
8.2.2 Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να προμηθεύεται η ίδια τα καύσιμα του μισθωμένου
οχήματος και να καταβάλει το σύνολο της σχετικής δαπάνης.
8.2.3 Σε περίπτωση ατυχήματος, η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται αμέσως και εν πάση
περιπτώσει εντός 48 ωρών, και ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε και την
υπαιτιότητά της ή μη, να υποβάλει προς την ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έγγραφη δήλωση περιέχουσα
όλα τα σχετικά με το ατύχημα στοιχεία.
8.2.4 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Ποινικού Κώδικα
ή άλλου Νόμου, βαρύνουν αποκλειστικά την ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ και τον οδηγό του
εκμισθωμένου οχήματος. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου (συμπεριλαμβανομένων και
τυχόν προσαυξήσεων) η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται ανεπιφύλακτα στην άμεση πληρωμή
τους, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αιτίας.
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8.2.5 Ρητώς συνομολογείται πως σε περίπτωση που με Κυβερνητική απόφαση, υπάρξει
αύξηση των ασφαλίστρων ή των τελών κυκλοφορίας ή επιβληθεί άλλος φόρος, που
επηρεάζει άμεσα το μηνιαίο μίσθωμα, το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί.
Ειδικά το ποσοστό επί του οποίου θα υπολογίζεται η αύξηση των ασφαλίστρων
καθορίζεται στο 10% του συμφωνημένου μηνιαίου μισθώματος, και θα αναφέρεται στο
μέσο όρο αύξησης των ασφαλίστρων επιβατηγών οχημάτων, όπως αυτή θα προκύπτει
από τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών.

9.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Τα οχήματα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν:
9.1

για σκοπούς αντικείμενους στους Ελληνικούς Νόμους.

9.2

για μεταφορά επιβατών ή αντικειμένων έναντι αμέσου ή εμμέσου αμοιβής.

9.3

για την ώθηση ή ρυμούλκηση οχήματος.

9.4
σε αγώνες αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών ταχύτητας,
αναγνωρίσεως ολικών ή ειδικών διαδρομών ράλι, δοκιμών ανθεκτικότητας και δοκιμών
μέγιστης δυνατής ταχύτητας.
9.5
από οποιονδήποτε που βρίσκεται κάτω από την επήρεια οινοπνεύματος ή
ναρκωτικών ουσιών.
9.6 από οποιονδήποτε που στερείται ή του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.
9.7
από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν ανήκει στο προσωπικό ή στα
Διευθυντικά στελέχη της ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ εκτός εάν έχει συμφωνήσει εγγράφως η
ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ με την προϋπόθεση ότι διαθέτει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 10.4 της παρούσας
9.8
για ταξίδια
ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ.

εκτός

Ελλάδος

χωρίς

τη

ρητή

γραπτή

συγκατάθεση

της

9.9
η παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος άρθρου καθιστά την
ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υπεύθυνη να αποζημιώσει την ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ για κάθε θετική ζημιά που θα
υποστεί.

10.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

10.1 Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει την υποχρέωση χωρίς καμία επιφύλαξη, τα οχήματα της να
είναι ασφαλισμένα, με μικτό τύπο ασφάλισης, σ' όλη την διάρκεια της σύμβασης
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω:
10.1.1 Θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων είτε επιβαίνουν είτε όχι στο
μίσθιο όχημα (εξαιρείται ο οδηγός του μισθίου οχήματος) μέχρι το ποσό που ορίζεται από
την Ελληνική νομοθεσία.
10.1.2 Υλικές ζημιές τρίτων προκαλούμενες σε πράγματα που δεν βρίσκονται μέσα ή
επάνω στο μίσθιο όχημα μέχρι συνολικού ποσού που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία.
10.1.3 Αξία μισθίου οχήματος έναντι ολικής κλοπής, εκτός του ποσού της απαλλαγής
των 800€ συν Φ.Π.Α.
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10.1.4 Υλικές ζημιές από σύγκρουση, πυρκαγιά και οποιαδήποτε ζημιά του μισθίου
οχήματος, εκτός του ποσού απαλλαγής των 800 Ευρώ, με το οποίο επιβαρύνεται η
ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ. Η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη δεν απαλλάσσει την ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ από την
ευθύνη της για όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του μισθίου οχήματος
συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών, των καθρεπτών και της κεραίας.
10.1.5 Υλικές ζημιές από φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατίες ή κακόβουλες ενέργειες ή
θραύση κρυστάλλων , εκτός του ποσού των 300 ευρώ.
10.2 Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ επιπλέον συμφωνεί να προστατεύει τα συμφέροντα της
ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ και της ασφαλιστικής της εταιρείας, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την
διάρκεια της μίσθωσης :
10.2.1 Υποβάλλοντας αμέσως λεπτομερή αναφορά στο πλησιέστερο γραφείο της
ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, και στη συνέχεια να προσκομίζει έγγραφη αναφορά το ταχύτερο
δυνατό.
10.2.2 Ειδοποιώντας αμέσως τις Αστυνομικές Αρχές για εξακρίβωση της υπαιτιότητας
του τρίτου και την περίθαλψη τραυματιών.
10.2.3 Παίρνοντας ονόματα και διευθύνσεις προσώπων και μαρτύρων που σχετίζονται
με το ατύχημα.
10.3 Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ και ο οδηγός του μισθίου οχήματος είναι υποχρεωμένοι να
παίρνουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποτροπή κλοπής του οχήματος.
10.4 Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ηλικίας τουλάχιστον
είκοσι πέντε (25) ετών και να είναι κάτοχοι αδείας οδηγήσεως που να έχει εκδοθεί πριν
ένα ( 1 ) χρόνο τουλάχιστον.
10.5 Σε περίπτωση κατά την οποία το μίσθιο όχημα κάνει χρήση πλοίου ως μεταφορικό
μέσο και με δεδομένο ότι αυτή η μεταφορά δεν καλύπτεται από καμία ασφαλιστική
συμφωνία, σε περίπτωση ζημίας διαρκούσης της μεταφοράς, η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει τη
αποκλειστική ευθύνη.
11.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

11.1 Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει την αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα και νομή
του οχήματος καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ περιορίζεται στην
απλή χρήση και κατοχή των οχημάτων και υποχρεούται να μην προβαίνει ούτε να
επιτρέπει σε τρίτους να προβούν σε ενέργειες που θα προσβάλλουν ή θέτουν σε κίνδυνο
τα δικαιώματα της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ σχετικά με το όχημα και ειδικότερα να μην εκποιήσει,
υπεκμισθώσει ή άλλως παραχωρήσει τη χρήση του οχήματος, χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ.
11.2 Κάθε αναγκαία ή μη προσθήκη ή αλλαγή (επιτρεπόμενη όμως από τον
Κατασκευαστή) ή κάθε ανταλλακτικό ή εξάρτημα που προστίθεται ή προσαρτάται στο
μισθωμένο όχημα από την ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ (αδιάφορα αν γίνεται με την συναίνεση της
ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ή χωρίς αυτή) θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του οχήματος και
περιέχεται στην κυριότητα της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, αποδίδεται δε μαζί με το όχημα στην
ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ κατά την λήξη της παρούσης μισθώσεως.
Εξαίρεση αποτελούν η τοποθέτηση συσκευής ασυρμάτου και φάρου - σειρήνας οροφής
τοποθετημένων επί σχάρας.
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12.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

12.1 Η Εκμισθώτρια δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των
υποχρεώσεών της που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της από αυτήν χωρίς
να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Μισθώτριας.
12.2 Κατ' εξαίρεση η Εκμισθώτρια επιτρέπεται να εκχωρήσει εφάπαξ τις πληρωμές που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα χωρίς προηγούμενη συναίνεση της Μισθώτριας αφού πρώτα αφαιρεθούν:
12.2.1 Κάθε απαίτηση της Μισθώτριας, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν
προέρχεται.
12.2.2 Κάθε οφειλή της Εκμισθώτριας προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το
δικαίωμα να την εισπράξει από την Μισθώτρια.
12.2.3 Κάθε οφειλή της Εκμισθώτριας προς το Δημόσιο που θα προέρχεται από το
αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας που η προσκόμισή του είναι απαραίτητη
σύμφωνα με τη σύμβαση και το Νόμο για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού πάνω από το
όριο, που ορίζει εκάστοτε ο Νόμος.
12.3 Σε περίπτωση μιας τέτοιας εκχώρησης που θα της αναγγελθεί νόμιμα η
Μισθώτρια θα καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και μόνο των πληρωμών που
απορρέουν από τη σύμβαση και τα οποία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στην
Εκμισθώτρια αφού πρώτα αφαιρεθούν από αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των
παραπάνω παραγράφων 13.2.1, 13.2.2 και 13.2.3 που υπάρχουν κατά τον χρόνο
καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρηθείσας πληρωμής.

13.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

13.1 Μετά τη λήξη των δώδεκα (12) μισθωτικών μηνών των τεσσάρων (4)
ή καταγγελία της παρούσας κι εφόσον δεν ζητηθεί παράταση έξι επιπλέον
ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στην ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ το όχημα
όπου αρχικώς παραδόθηκαν σε καλή κατάσταση, πλην των φθορών της
χρήσεως.

οχημάτων
μηνών, η
στον τόπο
συνήθους

13.2 Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα ή ανταλλακτικά από το όχημα κατά την
επιστροφή τους στην ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ή το όχημα έχουν υποστεί φθορές πέραν της
συνήθους χρήσεως, η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υποχρεούται να καταβάλει στην ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ το
κόστος αντικαταστάσεως ή επισκευής αυτών κατά περίπτωση και ειδικά στην περίπτωση
φθοράς ή απώλειας ραδιοκασετόφωνου, ή φθοράς της ταπετσαρίας και γενικότερα του
εσωτερικού και των καθισμάτων των οχημάτων.

14.

ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει δικαίωμα να διακόψει πρόωρα τη μίσθωση των οχημάτων χωρίς
επιβάρυνση ρήτρας μετά από την παραλαβή του καινούργιου οχήματος στο διάστημα
που θα επιλέξει. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διακοπή της μίσθωσης αποτελεί η
εξόφληση του ποσού που θα αντιστοιχεί στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων
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15. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
H εκμισθώτρια ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την
Εγγυητική Επιστολή αριθμός …......................… που εξέδωσε ……..........…… για το ποσό
των .......... Ευρώ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες
εκδίδονται με δαπάνες του Προμηθευτή, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα της
Επιχείρησης, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που καθορίζονται στο
Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα αναφερόμενα στις επόμενες
παραγράφους.
Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλή Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων
β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ,
τις οποίες η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα
σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα.
Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά
ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά τηε εκμισθώτριας, που απορρέει από τη
Σύμβαση.
Αν δεν
εκδότη
μέρους
του και

υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον
της, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ
του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών
μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών.

16.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση διαφωνίας ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ και ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ θα καταβάλλεται προσπάθεια
επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων.
Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση
των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία.

17.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Σύμβαση αποτελεί το πλήρες συμφωνητικό μεταξύ
των μερών. Για την τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης απαιτείται
η σύνταξη και υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης.

18.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση του ενός μέρους προς το άλλο θα γίνεται μόνο δια
συστημένης επιστολής ή fax ή e-mail, απευθυνόμενης στην διεύθυνση του μέρους στο
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οποίο απευθύνεται η γνωστοποίηση, όπως αυτή η διεύθυνση αναφέρεται στην αρχή της
παρούσης Σύμβασης, για την Εκμισθώτρια και στο Πρωτόκολλο Παράδοσης &
Παραλαβής οχημάτων για την Μισθώτρια εκτός εάν κάποιο από τα μέρη έχει αλλάξει
διεύθυνση και έχει ειδοποιήσει εγγράφως δι αυτό το έτερο μέρος.

19.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα
υπογράφηκαν από τους δύο συμβαλλόμενους, πήρε από ένα ο καθένας.

και

αφού

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ

Συνημμένα:
Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παράδοσης & Παραλαβής Οχημάτων της Μισθωτικής Σύμβασης
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ……………….……… μεταξύ αφενός της Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΔΕΗ Α.Ε) που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 10432) και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από .……….................……., και
στο
εξής
θα
αποκαλείται
«ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ»
και
αφετέρου
της
Εταιρείας
....................................... που εδρεύει ....................στη οδό ......................... και
εκπροσωπείται νόμιμα από …………………………………………………………….…………….. και στο εξής
θα αποκαλείται «ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ» συμφωνείται και συνομολογείται μεταξύ των παραπάνω
αναφερομένων και δυνάμει της υπογραφείσας σύμβασης Μίσθωσης Οχήματος με
αριθμό πρωτοκόλλου ………………………………… .

1.
Η
παράδοση
εκ
μέρους
της
Εκμισθώτριας
των
επιβατηγών
οχημάτων................................προς τη Μισθώτρια, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
συνημμένο παράρτημα που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

2. Η αποδοχή εκ μέρους της Μισθώτριας του οχήματος του συνημμένου παραρτήματος,
το οποίο, αφού επιθεώρησε και βρήκε αυτό σε άριστη κατάσταση και της απολύτου
αρεσκείας της, παραλαμβάνει με την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Ρητά συμφωνείται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της πιο πάνω μισθωτικής
σύμβασης, η ημερομηνία υπογραφής του παρόντος πρωτοκόλλου καθίσταται ως
ημερομηνία έναρξης υπολογισμού των δώδεκα (12) μισθωτικών μηνών για τα οχήματα
του συνημμένου Παραρτήματος.

4. Ρητά δια του παρόντος καθορίζεται ότι η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος, όπως
αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 7 της πιο πάνω μισθωτικής σύμβασης, για τα οχήματα
του συνημμένου Παραρτήματος θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ ΑΕ που
καθορίζεται στην παράγραφο 5 της σύμβασης.
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5. Σε πίστωση των παραπάνω το παρόν υπογράφηκε από τους εκπροσώπους της
Εκμισθώτριας και της Μισθώτριας σε δύο (2) πρωτότυπα και πήρε από ένα ο καθένας.
Για τη ΔΕΗ Α.Ε

Για την ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ

(ονοματεπώνυμο)

(ονοματεπώνυμο)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΜΑΡΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΣΘΩΜΑ

Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών

Διακήρυξη:
Ημερομηνία:

ΔΥΠ 600005

Αντικείμενο:

Μίσθωση
τεσσάρων
(4)
επιβατηγών οχημάτων (5θέσεων,
5θυρων) για περίοδο μίσθωσης
δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας
κυβισμού
1300-1400cc
και
ισχύος άνω των 100 HP

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3

Περιεχόμενα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ...........................................................
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ................................................................................
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ................................................................................................

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

1

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:
1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
με αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005.
2. ……3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ……
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:
4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του
κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία …………………………… καθώς
και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες.
7. Ο Διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του
συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται
αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, ως εκάστοτε ισχύει, και
συνοπτικά έχουν ως εξής:
7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με
αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν
τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής εκκαθάρισης.
7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράςδωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της
διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού.
7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει
παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
7.8 Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας ()
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ.
9. Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία
της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας4 από τη γνωστοποίηση
του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω
δηλωθέντων.
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της
προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων
αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που
θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την
υπόψη μεταβολή.
Ημερομηνία5:……………
Ο Δηλών

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

1

2

3

4

Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα
πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους
1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την
παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί
Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού
φορέα
Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ……» ή «διαχειριστές ……»
Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων αποδεικτικώνδικαιολογητικών ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά-αποδεικτικά προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερών
από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο διαγωνιζόμενος ή/και ανάδοχος υποβάλλει
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Επιχείρηση για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές

β. Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη
δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται έγκυρα
και ισχύοντα εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή
τους. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες από την
υποβολή τους
5

Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημερομηνία:
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας
υπέρ του Αναδόχου σας:
……i……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της
διζήσεως και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις
του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι
του ποσού των ……ii……, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου της υπ’ αριθ. ....................
Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη
συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε,
βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό
…………
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε
ότι ο παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από
εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την
υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε
περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας,
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο
σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το
σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και
χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του,
ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική
μεσεγγύηση.
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι
την εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει
αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της,
αλλά όχι αργότερα από είκοσι δύο (22) μήνες από την ημερομηνία θέσης
σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί
πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους
μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη
ΔΕΗ, η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη
δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.

i

Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της
εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:

 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ)
……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή

 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών
προσώπων
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας)
……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας)
……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις
ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
ii

Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε
διαγωνιστική διαδικασία)
Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2……
1. .........................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ...........................................................................................................
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω
διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα
είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την
Προσφορά μας και από τη σύμβαση.
Ημερομηνία3:……………
Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ

1

2
3

Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας
Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της

