Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Ημ/νία:

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών ΔΥΠ–611041
“ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (SUPERCARGO) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ DIESEL
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ NAOUSSA ”

Η ΔΕΗ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προσφορά για την επιθεώρηση
(“supercargo”) μεταφοράς diesel με το δεξαμενόπλοιο NAOUSSA σύμφωνα με τα
παρακάτω:
Α. Αντικείμενο επιθεώρησης.
1. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταφέρει στους νησιωτικούς σταθμούς της κατά την περίοδο από
16.07.2020 έως 30.06.2022 δυνατότητα παράτασης 2 μηνών +/- 15 ημέρες
ενδεικτική ποσότητα 140.000 χλτ περίπου diesel με το δεξαμενόπλοιο ΝΑΟUSSA.
Συνολικός ενδεικτικός αριθμός ταξιδιών 64.
2. Οι φορτώσεις θα γίνονται κατά κανόνα από τις εγκαταστάσεις Ελληνικών
Διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα ή στους Αγίους Θεοδώρους.
Πιθανότητα φορτώσεων από τον ΑΗΣ Λαυρίου δεν αποκλείεται.
Κάθε ταξίδι μπορεί να έχει τμηματικές παραδόσεις καυσίμου, ο αριθμός των οποίων
κατά κανόνα, αλλά όχι περιοριστικά, κυμαίνεται μεταξύ 1-5.
3. Η επιθεώρηση αφορά τόσο τη φόρτωση του καυσίμου όσο και την εκφόρτωση στους
σταθμούς προορισμού, καθώς και την πετρέλευση του δεξαμενοπλοίου NAOUSSA, η
οποία κατά κανόνα πραγματοποιείται στον εμπορικό λιμένα Ελευσίνας με βυτιοφόρα
οχήματα.
B. Υποβολή προσφορών - Αξιολόγηση.
4. Για την εκτέλεση των παραπάνω επιθεωρήσεων, παρακαλούμε για την υποβολή
προσφοράς σας μέχρι την Δευτέρα, 06.07.2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία μας,
Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα (1ος όροφος, γραφείο 110 υπόψη κ. Γ. Γούλα – κας Ε.
Μαντά) σε σφραγισμένο φάκελο, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:


Αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων λειτουργίας της εταιρίας.



Αντίγραφο της πιστοποίησης της εταιρίας κατά ΙSO 9001.



Κατάλογο των επιθεωρητών που πρόκειται να απασχοληθούν, συνοδευόμενο από
αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών των Επιθεωρητών ως «Certified
Inspector of Petroleum» της International Federation of Inspection Agencies.
Απαιτούνται κατ’ ελάχιστον δύο επιθεωρητές.
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Αναλυτική περιγραφή του πιστοποιημένου εξοπλισμού που θα διατεθεί
συνοδευόμενου από τα αντίγραφα των αντίστοιχων επίσημων πιστοποιητικών
διακρίβωσης. Απαιτείται κατ’ ελάχιστον ένα πλήρες σετ πιστοποιημένου
εξοπλισμού μετρήσεων για κάθε πλοίο που περιλαμβάνεται στην προσφορά.



Συνοπτική περιγραφή του τρόπου εργασίας με όποιες διευκρινίσεις κρίνει ο
προσφέρων απαραίτητες.



Νόμιμα υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Ι (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Β).



Συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ). Συγκεκριμένα θα αναγραφούν:

του

Παραρτήματος

Ι

Α.

Μία και μοναδική τιμή για το πάγιο κόστος επιθεώρησης κάθε φόρτωσης.

Β.

Μία και μοναδική τιμή για το πάγιο κόστος επιθεώρησης κάθε εκφόρτωσης,
ανεξαρτήτως σημείου εκφόρτωσης.

Γ.

Μία και μοναδική τιμή για το κόστος ανά ημέρα απασχόλησης του
επιθεωρητή. Οι ημέρες απασχόλησης καθορίζονται βάσει του ημερολογίου
του πλοίου και περιλαμβάνουν το χρονικό διάστημα από την προμέτρηση στο
σημείο φόρτωσης μέχρι και την αποβίβαση/επιστροφή του επιθεωρητή.
Διευκρινίζεται ότι το «κόστος ανά ημέρα» θα καταβάλλεται για όλες τις ως
άνω ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών φόρτωσης/εκφόρτωσης,
για τις οποίες θα ισχύουν οι προσφερθείσες τιμές «ανά φόρτωση» και «ανά
εκφόρτωση» αντιστοίχως.

Δ.

Μία και μοναδική τιμή για το πάγιο κόστος επιθεώρησης κάθε πετρέλευσης,
ανεξαρτήτως σημείου.

Οι ως άνω προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα, εκτός αυτών
της χρήσης λάντζας, όπου απαιτείται, τα οποία θα καταβάλλονται από τη ΔΕΗ βάσει
αποδείξεων. Κανένα άλλο έξοδο δεν θα γίνεται αποδεκτό από τη ΔΕΗ. Σημειώνεται
ότι η αναγκαιότητα χρήσης λάντζας θα πρέπει να επιβεβαιώνεται τηλεφωνικώς ή/και
γραπτώς από το αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΗ/ΔΥΠ.
5. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στη βάση του συνολικού χαμηλότερου
τιμήματος, το οποίο προκύπτει από τις τιμές προσφοράς των συμμετεχόντων και τις
εξής παραδοχές:
Συνολικός ενδεικτικός αριθμός φορτώσεων =64
Συνολικός ενδεικτικός αριθμός εκφορτώσεων =240
Συνολικός ενδεικτικός αριθμός πετρελεύσεων = 30
Επομένως, το συνολικό τίμημα υπολογίζεται από την εξίσωση:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ = 64x(πάγιο κόστος φόρτωσης)+240x(πάγιο κόστος
εκφόρτωσης) + 30x(πάγιο κόστος πετρέλευσης).
Γ. Διάρκεια Σύμβασης
H σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από 16.07.2019 έως
30.06.2022 δυνατότητα παράτασης 2 μηνών +/- 15 ημέρες ή μέχρις εξαντλήσεως
του συνολικού ενδεικτικού τιμήματος που υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 14. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί νωρίτερα, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα
για επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης έως και 25% για κάλυψη
των αναγκών επιθεώρησης του πλοίου (ή των πλοίων) που η σύμβαση αφορά έως την
ως άνω καταληκτική ημερομηνία και πάντως όχι πέραν αυτής.
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Δ. Παροχή Εγγυήσεων:
Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγύηση ύψους ίσου με το
5 % της προϋπολογιζόμενης αξίας, με τα δεδομένα της παραγράφου 14 είτε με τη
μορφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α του
Παραρτήματος Ι, είτε με την κατάθεση του ως άνω ποσού σε λογαριασμό που θα
υποδείξει η ΔΕΗ.
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΔΥΠ-6110401
Αντικείμενο: Επιθεώρηση (SUPERCARGO) μεταφοράς ντίζελ με τα χρονοναυλωμένο
από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοιο LEFTERIS για το χρονικό διάστημα από
16.07.2020 μέχρι 30.06.2022 με δικαίωμα δίμηνης παράτασης.
Στην Αθήνα σήμερα .................. τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός
η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., η οποία θα αποκαλείται στο εξής “ΔΕΗ”,
έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτή την
περίπτωση από τον κ. ………………, ………………………
και αφ’ ετέρου ο οίκος
«Ανάδοχος», έχει έδρα
περίπτωση από τον κ.
συμφώνησαν τους όρους

………………………………………, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής
………….., ……………… και εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτή την
……………………………, συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και
που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη.

Α. Αντικείμενο της Σύμβασης
1. Η ΔΕΗ Α.Ε. αναθέτει με την παρούσα στον οίκο …………………… την παροχή υπηρεσιών
supercargo επί του χρονοναυλωμένου από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίου μεταφοράς ντίζελ
NAOUSSA (ή εναλλακτικό αυτού), για το χρονικό διάστημα από 16.07.2020 μέχρι
30.06.2022 με δικαίωμα δίμηνης παράτασης +/- 15 ημέρες. Η ενδεικτική ποσότητα
μεταφοράς ντίζελ στους νησιωτικούς σταθμούς της είναι περίπου 240.000 χλτ.
2. Οι φορτώσεις θα γίνονται κατά κανόνα από τις εγκαταστάσεις Ελληνικών Διυλιστηρίων
στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα ή στους Αγίους Θεοδώρους. Πιθανότητα
φορτώσεων από τον ΑΗΣ Λαυρίου δεν αποκλείεται.
Κάθε ταξίδι μπορεί να έχει τμηματικές παραδόσεις καυσίμου, ο αριθμός των οποίων
κατά κανόνα, αλλά όχι περιοριστικά, κυμαίνεται μεταξύ 1-5.
3. Η επιθεώρηση αφορά τόσο τη φόρτωση του καυσίμου όσο και την εκφόρτωση στους
σταθμούς προορισμού, καθώς και την πετρέλευση του δεξαμενοπλοίου NAOUSSA, η
οποία κατά κανόνα πραγματοποιείται στον εμπορικό λιμένα Ελευσίνας με βυτιοφόρα
οχήματα.
Β. Υποχρεώσεις του Αναδόχου
4. Η επιθεώρηση αφορά τόσο τη φόρτωση του καυσίμου όσο και την εκφόρτωση στους
σταθμούς προορισμού, καθώς και τη διάρκεια του ταξιδιού. α Ευκαιριακά μπορεί να
ζητηθεί η επιθεώρηση και της πετρέλευσης (bunkering) των δεξαμενοπλοίων της ΔΕΗ.
5.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτωσης ο επιθεωρητής θα
επιβιβάζεται στο δεξαμενόπλοιο όπου θα του διατίθεται καμπίνα και διατροφή (με
δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε.) μέχρι την επιστροφή του πλοίου, μετά την ολοκλήρωση του
ταξιδιού.
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6.

7.

Η ΔΕΗ θα ενημερώνει τον ανεξάρτητο επιθεωρητή με προπορεία τουλάχιστον δύο
ημερών για την ημερομηνία και τον τόπο φόρτωσης, ούτως ώστε να παραβρίσκεται
εγκαίρως στο χώρο φόρτωσης.
Η διαδικασία της επιθεώρησης θα περιλαμβάνει τα εξής:

7.1. Κατά τη φόρτωση ο ανεξάρτητος επιθεωρητής:


Θα παρακολουθεί και πιστοποιεί τη διαδικασία προμέτρησης της δεξαμενής (ή
των δεξαμενών) ξηράς της εγκατάστασης (ελληνικά Διυλιστήρια, ΑΗΣ ΚερατέαςΛαυρίου κ.λπ.) από όπου θα παραληφθεί το καύσιμο.
α) Για φορτώσεις με μέτρηση δεξαμενών:
Θα παρακολουθεί και πιστοποιεί τη διαδικασία προμέτρησης-επιμέτρησης της
δεξαμενής (ή των δεξαμενών) ξηράς της εγκατάστασης από όπου παραλήφθηκε
το καύσιμο (μέτρηση στάθμης-θερμοκρασίας).
β) Για φορτώσεις με λιτρομετρητές:
Θα παρακολουθεί και πιστοποιεί τις μετρήσεις των λιτρομετρητών.



Θα διεξάγει όλες τις απαιτούμενες μετρήσεις επί του πλοίου πριν και μετά τη
φόρτωση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: έλεγχος καθαρότητας
και μέτρηση των δεξαμενών φορτίου, των δεξαμενών καυσίμου του πλοίου,
έλεγχος όλων των λοιπών δεξαμενών του πλοίου κλπ.



Με χρήση του εμπειρικού συντελεστή (experience factor) του πλοίου θα
προσδιορίζει την φορτωθείσα επί του πλοίου ποσότητα.

7.2. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου, από την ώρα της φόρτωσης μέχρι και την
επιστροφή του πλοίου και την αποβίβαση του επιθεωρητή, ο ανεξάρτητος
επιθεωρητής θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα τη ΔΕΗ προφορικώς και
στη συνέχεια εγγράφως για οποιαδήποτε παρέκκλιση του πλοίου από την πορεία του
ή πρόδηλη ασυμφωνία των μετρήσεων φόρτωσης-εκφόρτωσης, καθώς και για
οποιαδήποτε ενέργεια που δεν συνάδει με την πιστή τήρηση του προγράμματος και
των οδηγιών που έχουν δοθεί στον πλοίαρχο από τη ΔΕΗ και τους εκπροσώπους της
και το οποίο θα έχει γνωστοποιηθεί στον Επιθεωρητή από τη ΔΕΗ.
Επιπλέον, και πέρα από τα αναγραφόμενα στο ημερολόγιο του πλοίου, ο
επιθεωρητής θα αναφέρει λεπτομερώς οποιοδήποτε προφανές γεγονός λαμβάνει
χώρα επί του πλοίου, όπως βλάβες που προκαλούν black-out, σταμάτημα ή αλλαγή
πορείας του πλοίου κ.λπ. Σε περίπτωση μη αναφοράς προφανούς συμβάντος από
επιθεωρητή, η ΔΕΗ έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον συγκεκριμένο επιθεωρητή ή/και
να καταγγείλει τη σύμβαση, ή/και να αποκλείσει την εταιρία από μελλοντικούς
διαγωνισμούς.
7.3. Σε κάθε εκφόρτωση ο ανεξάρτητος επιθεωρητής:


Θα διεξάγει όλες τις απαιτούμενες μετρήσεις επί του πλοίου πριν και μετά την
εκφόρτωση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: μέτρηση των
δεξαμενών φορτίου, των δεξαμενών καυσίμου του πλοίου, μέτρηση στάθμης
δεξαμενών έρματος, έλεγχος όλων των λοιπών δεξαμενών του πλοίου κλπ.



Με χρήση του εμπειρικού συντελεστή (experience factor) του πλοίου θα
προσδιορίζει την εκφορτωθείσα εκ του πλοίου ποσότητα.
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Μετά το πέρας της εκφόρτωσης θα λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις
δεξαμενές κατανάλωσης (service) του πλοίου.



Σε κάθε νησιωτικό σταθμό θα γίνεται προμέτρηση και επιμέτρηση των δεξαμενών
ξηράς από το αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΗ. Αμέσως μετά το πέρας κάθε
εκφόρτωσης και προ της αναχώρησης του δεξαμενοπλοίου ο επιθεωρητής θα
ενημερώνεται από το προσωπικό της ΔΕΗ για τα αποτελέσματα της προμέτρησης
καθώς και της ενδεικτικής επιμέτρησης (αμέσως με την ολοκλήρωση της
εκφόρτωσης). Στους σταθμούς όπου το δεξαμενόπλοιο προσδένει σε προβλήτα
(ενδεικτικά αναφέρεται ο ΑΣΠ Μήλου) η ενδεικτική επιμέτρηση θα γίνεται
παρουσία του επιθεωρητή. Με την ολοκλήρωση της ενδεικτικής επιμέτρησης ο
επιθεωρητής θα κρίνει εάν το αποτέλεσμα είναι εύλογο με βάση τις δικές του
μετρήσεις επί του πλοίου. Σε περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχει πρόδηλη
ασυμφωνία, θα προβαίνει σε λεπτομερή επανέλεγχο του πλοίου, ο οποίος μεταξύ
άλλων θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των ανθρωποθυρίδων των δεξαμενών
φορτίου και λοιπών δεξαμενών του πλοίου, καθώς και μέτρηση των δεξαμενών
από εναλλακτικά σημεία. Αντίστοιχες είναι οι υποχρεώσεις του ανεξάρτητου
επιθεωρητή και σε προορισμούς πέραν των νησιωτικών σταθμών της ΔΕΗ.

7.4. Σε κάθε πετρέλευση ο ανεξάρτητος επιθεωρητής:


Θα λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα κατά τη διάρκεια παράδοσης από τον
αγωγό του βυτιοφόρου οχήματος εφοδιασμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα
πρότυπα.



Θα διεξάγει όλες τις απαιτούμενες μετρήσεις επί του πλοίου πριν και μετά την
πετρέλευση.



Η δειγματοληψία θα γίνεται βάσει των διεθνών κανονισμών ISO ή ASTM ή
άλλου ισοδύναμου Προτύπου.

8. Η δειγματοληψία θα γίνεται βάσει των διεθνών κανονισμών ISO ή ASTM ή άλλου
ισοδύναμου Προτύπου.
9. Σε κάθε περίπτωση οι επιθεωρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν οποιαδήποτε αρνητική
επίπτωση στην ακριβόχρονη εκτέλεση του προγράμματος παραδόσεων.
10. Επίσης ο επιθεωρητής θα μετρά τα καύσιμα ιδιοκατανάλωσης (bunkers) του πλοίου
τόσο αμέσως κατά την επιβίβασή του όσο και αμέσως πριν την αποβίβασή του από το
πλοίο (αρχή και τέλος ταξιδιού).
11. Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον ελέγχους όταν κρίνει σκόπιμο.
12. Οι πλήρεις αναφορές του ανεξάρτητου επιθεωρητή θα γνωστοποιούνται στη ΔΕΗ/ΔΥΠ
το συντομότερο δυνατό.
13. Το σύνολο των δειγμάτων θα φυλάσσονται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου σε
κατάλληλους χώρους κατά μέγιστο για χρονικό διάστημα έξη μηνών εκτός εάν άλλως
ζητηθεί από τη ΔΕΗ, είτε για καταστροφή συγκεκριμένων δειγμάτων πριν από την
παρέλευση του εξαμήνου είτε για τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
Γ. Συμβατικό Τίμημα – Τρόπος πληρωμής
14. Η αμοιβή του Αναδόχου για τις παραπάνω υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στο
τμήμα B του παρόντος συμφωνητικού, ανά φόρτωση και εκφόρτωση, θα είναι
σύμφωνη με τον παρακάτω Πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
Α. Πάγιο κόστος επιθεώρησης κάθε φόρτωσης, €

………

Β. Πάγιο κόστος επιθεώρησης κάθε εκφόρτωσης , €

………

Γ. Κόστος ανά ημέρα απασχόλησης , €

………

Δ. Πάγιο κόστος κάθε πετρέλευσης , €

………

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα, που σχετίζονται με την παροχή των
συγκεκριμένων υπηρεσιών εκτός αυτών της χρήσης λάντζας, όπου απαιτείται. Τα
τελευταία θα καταβάλλονται από τη ΔΕΗ βάσει αποδείξεων. Κανένα άλλο έξοδο δεν θα
γίνεται αποδεκτό από τη ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι η αναγκαιότητα χρήσης της λάντζας θα
πρέπει να επιβεβαιώνεται τηλεφωνικώς ή/και γραπτώς από το αρμόδιο προσωπικό της
ΔΕΗ.
Οι ημέρες απασχόλησης καθορίζονται βάσει του ημερολογίου του πλοίου και
περιλαμβάνουν το χρονικό διάστημα από την προμέτρηση στο σημείο φόρτωσης μέχρι
και την αποβίβαση/επιστροφή του επιθεωρητή. Διευκρινίζεται ότι το «κόστος ανά
ημέρα απασχόλησης» θα καταβάλλεται για όλες τις ως άνω ημέρες, μη
συμπεριλαμβανομένων των ημερών φόρτωσης/εκφόρτωσης, για τις οποίες θα ισχύουν
οι ως άνω τιμές «κάθε φόρτωσης» και «κάθε εκφόρτωσης» αντιστοίχως.
Όλες οι πιο πάνω τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας
Σύμβασης και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή.
Οι ως άνω τιμές θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει βάσει της Ελληνικής
Νομοθεσίας.
Το ενδεικτικό συνολικό τίμημα της σύμβασης συμφωνήθηκε στο ποσό των € …………
15. Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ (€), σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης στα γραφεία της
ΔΕΗ, Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών, των απαιτούμενων παραστατικών σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση και τη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει,
συμπεριλαμβανομένων και των επίσημων, έντυπων, δεόντως υπογεγραμμένων
Αναφορών Επιθεώρησης.
Σε καμία περίπτωση δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.
Δ. Διάρκεια Σύμβασης
16. H σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από 16.07.2020 έως
30.06.2022 δυνατότητα παράτασης 2 μηνών +/- 15 ημέρες ή μέχρις εξαντλήσεως
του συνολικού ενδεικτικού τιμήματος που υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 14. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί νωρίτερα, η ΔΕΗ διατηρεί το
δικαίωμα για επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης έως και 25% για
κάλυψη των αναγκών επιθεώρησης του πλοίου (ή των πλοίων) που η σύμβαση
αφορά έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και πάντως όχι πέραν αυτής.
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Ε. Ειδικοί όροι Σύμβασης
17. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν
απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 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 νομίμου ωραρίου, της
καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του
προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων κλπ.
18. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων
του, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα
καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των
λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης. Επιπροσθέτως, Η
ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της,
από μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η
σύμβαση καταγγελθεί από τη ΔΕΗ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού.
19. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν τους πιο κάτω ειδικούς όρους
και ρήτρες:
19.1. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ για
την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό,
καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
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 της ΔΕΗ και
(β) Να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων
της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ, 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, αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του
προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το
αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), αντίγραφα των εκκαθαριστικών
μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου,
αντίγραφα ΑΠΔ του ΕΦΚΑ κλπ.

8

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ 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.
19.2. Η ΔΕΗ 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 ΙΚΑΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και
Ασφαλιστικής νομοθεσίας.
19.3. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι
υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και
καθ’ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της ΔΕΗ ενιαία
και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή
και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα
στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμό και η ειδικότητά του. Η
κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της ΔΕΗ.
Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό
του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο
αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της
ΔΕΗ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό
του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του Π.Δ.
156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου
προσωπικού στο ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω
προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και
για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά
τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου/Υπεργολάβου
θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις
εγκαταστάσεις και στα κτίρια της ΔΕΗ, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την
προαναφερόμενη κάρτα.
19.4. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του
όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων
εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και
γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για
προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.
19.5. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα
οχήματα και το μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια
εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες
άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς
για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του
Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα
εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ. Ουδέν
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όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια
εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο
σήμα.
20. Πληρωμή αμοιβής/τιμήματος:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από τη ΔΕΗ την τριακοστή (30ή) ημέρα μετά
την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
• Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ της ΔΕΗ.
• Ασφαλιστική Ενημερότητα.
• Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου με την
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.
 Εναλλακτικά, 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 της ΔΕΗ.
• Την πλήρη αναφορά για το συγκεκριμένο ταξίδι που αφορά η τιμολόγηση.
21. Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης
21.1. 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 της ΔΕΗ.
21.2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την
ΔΕΗ, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί
να έχει κατά της ΔΕΗ και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν
γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ, οι οποίες, με την έγκρισή
τους, μπορούν να καθορίζουν την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.
22. Ποινικές Ρήτρες
22.1. Ανεξάρτητα και πέραν από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα της Επιχείρησης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινική
Ρήτρα ίση με το 5% της αξίας της αμοιβής του ανά παράδοση για κάθε ημέρα
καθυστέρησης που οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, λόγω μη τήρησης των
όρων της σύμβασης.
22.2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του
Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων
εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.
22.3. Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εν προκειμένω τη Διεύθυνση Υλικού κα Προμηθειών, και
παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς
τον Ανάδοχο.
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23. Παράβαση Σύμβασης – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
23.1.

Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της
παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, η ΔΕΗ
θα καταγγέλλουν τη σύμβαση σε τριάντα (30) μέρες, με έγγραφη ανακοίνωσή
τους προς τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η αναφερόμενη στο
άρθρο 24 της παρούσας σύμβασης εγγύηση και επιπλέον ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά των αντισυμβαλλομένων του,
ανεξάρτητα από την κατάπτωση.

23.2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο παρόν άρθρο
των Ειδικών Όρων της Σύμβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της
Σύμβασης.
23.3. Η ΔΕΗ θα ορίσει Επιτροπή ή αρμόδιο όργανο, το οποίο, προ της καταβολής της
συμφωνηθείσας αμοιβής, θα ελέγχει την πρόοδο, την καλή εκτέλεση των
εργασιών, καθώς και την τήρηση των Όρων της Σύμβασης.
24. Παροχή Εγγυήσεων
Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγύηση ύψους ίσου με το
5% της προϋπολογιζόμενης αξίας, με τα δεδομένα της παραγράφου 14 είτε με τη μορφή
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α του
Παραρτήματος I, είτε με την κατάθεση του ως άνω ποσού σε αντίστοιχους λογαριασμούς
που θα υποδείξει η ΔΕΗ.
25. Τεύχη της Σύμβασης – Λοιποί Όροι
25.1 Η παρούσα Σύμβαση απαρτίζεται από το παρόν τεύχος του «Συμφωνητικού» και
το Παράρτημα Ι.
25.2 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή
αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη 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 δεν
συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι
στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους
συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της
Σύμβασης αυτής.
25.3 Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση
του έργου, πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις απαιτήσεις και τις
διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή η ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται
ειδικά στη Σύμβαση.
25.4 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξίσου ουσιώδεις και
ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης θα γίνεται
αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.
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Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ
και το άλλο ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30 - ΑΘΗΝΑ 104 32 ,ΕΛΛΑΔΑ

Ημερομηνία :

1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του
ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις
οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε
κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του Αστικού Κώδικα ,
καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα,
εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε
έναντι σας εις ολόκληρων και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου σας
............................................................................................
που
εδρεύει
ή
κατοικεί ..................................................................................... μέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ ………………… (………………………) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη
εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω
Ανάδοχος σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την
επιθεώρηση φορτίων ντίζελ με αριθμό ΔΥΠ-6110411, αντίγραφο της οποίας μας
παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου.

2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη
και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος
παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω
σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας
καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης,
ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς
να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή
συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη
οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία
ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση
αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.
3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Ανάδοχος
σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα
συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας
επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας
απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο υπογεγραμμένος
...............................................................................................................................
........................................................................................................................
…..που εκπροσωπώ νόμιμα τον
Οίκο...........................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................
που μετέχει στο Διαγωνισμό ΔΥΠ-611041 για την επιθεώρηση φορτίων ντίζελ της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού A.E., δηλώνω ότι:







Έλαβα γνώση όλων των Όρων του Διαγωνισμού, τους μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή
και ότι εξ ονόματος του παραπάνω αναγραφόμενου Οίκου, αποδέχομαι αυτούς
ανεπιφύλακτα.
Η διαδικασία επιθεώρησης που θα ακολουθείται θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις
του εν λόγω Διαγωνισμού.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον Οίκο
που εκπροσωπώ. Ως εκ τούτου η ΔΕΗ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης που πιθανόν προκύψει σε άμεση ή έμμεση σχέση με τους επιθεωρητές
που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της σύμβασης που θα προκύψει από την
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.
Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ότι η προσφορά του Οίκου στα πλαίσια της
παραπάνω πρόσκλησης ισχύει για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

(Υπογραφή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Πάγιο κόστος επιθεώρησης κάθε φόρτωσης , €

………

Β. Πάγιο κόστος επιθεώρησης κάθε εκφόρτωσης , €

………

Γ. Κόστος ανά ημέρα απασχόλησης , €

………

Δ. Πάγιο κόστος κάθε πετρέλευσης , €

………

Οι ως άνω προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν όλα τα έξοδα, εκτός
αυτών της χρήσης λάντζας, όπου απαιτείται, τα οποία θα καταβάλλονται από
τη ΔΕΗ βάσει αποδείξεων. Κανένα άλλο έξοδο δεν θα γίνεται αποδεκτό από
τη ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι η αναγκαιότητα χρήσης λάντζας θα πρέπει να
επιβεβαιώνεται τηλεφωνικώς ή/και γραπτώς από το αρμόδιο προσωπικό της
ΔΕΗ/ΔΥΠ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

15

