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Προθέρµανση$ Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κοµοτηνή$. 
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ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

 
1. Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. (εφεξή$ ∆ΕΗ Α.Ε. ή ∆ΕΗ ή Επιχείρηση), 

Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί όλου$ του$ ενδιαφερόµενου$ 
για την υποβολή προσφορά$ σε κλειστό φάκελο, σύµφωνα µε του$ όρου$ του 
επισυναπτόµενου σχεδίου σύµβαση$, για την ανάδειξη Αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών FΣυντήρηση κύριων τµηµάτων Σταθµού Ρύθµιση$ (GRS) & 
Προθέρµανση$ Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κοµοτηνή$G. 

 
2. Κριτήριο σύναψη$ τη$ σύµβαση$ αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει τη$ 
χαµηλότερη$ τιµή$. 

 
3. Ο συνολικό$ Προϋπολογισµό$, κατά την εκτίµηση τη$ Επιχείρηση$, ανέρχεται 

σε €1€1€1€18888.17.17.17.175555,00,00,00,00. Ο Προϋπολογισµό$ αυτό$ αποτελεί το ανώτατο όριο 
προσφορά$. 

 
4. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή του$ θα γίνει στην Αίθουσα 

Συσκέψεων στο κτίριο ∆ιοίκηση$ του ΑΗΣ Κοµοτηνή$, Βιοµηχανική Περιοχή 
Κοµοτηνή$, όροφο$ 2ο$, στι$ 23232323    ΦεβρουαΦεβρουαΦεβρουαΦεβρουαρίου 202ρίου 202ρίου 202ρίου 2021111, ηµέρα ΤρίτηΤρίτηΤρίτηΤρίτη    και ώρα 
11:00 π.µ.11:00 π.µ.11:00 π.µ.11:00 π.µ. (ώρα λήξη$ επίδοση$ προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή που 
θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον 
το επιθυµούν. 

 
5. Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι 

οικονοµικοί φορεί$ (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξει$/ενώσει$ αυτών), 
οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραµµένοι 
στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 
στη χώρα εγκατάστασή$ του για επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε το 
αντικείµενο τη$ σύµβαση$. 

 
Ο διαγωνιζόµενο$ υποχρεούται να επισκεφθεί τον ΑΗΣ Κοµοτηνή$ και να 
λάβει  γνώση των συνθηκών εκτέλεση$ των εργασιών. Η βεβαίωση θα 
παραληφθεί από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του και θα 
κατατεθεί µε την προσφορά. 

 
 

 κκκκαιαιαιαι    
 
Α. Αποδεδειγµένη εµπειρία των τελευταίων δέκα (10) ετών στην εκτέλεση 
εργασιών συντήρηση$ σε ιδίου ή αντίστοιχου τύπου βαλβίδε$ σε σταθµού$ 
ρύθµιση$ Φυσικού αερίου, 
  
ή ή ή ή     
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Β. Αποδεδειγµένη συνεργασία µε την κατασκευάστρια εταιρεία των βαλβίδων 
Gorter για την παροχή τουλάχιστον ενό$ εξειδικευµένου τεχνικού τη$, ο 
οποίο$ θα πραγµατοποιήσει τη συντήρηση των συγκεκριµένων βαλβίδων. 
 
Για την απόδειξη τη$ εµπειρία$ θα υποβληθεί Πίνακα$ Εµπειρία$ και  
Συστάσεων συνοδευόµενο$ από βεβαίωση καλή$ εκτέλεση$ όπω$ 
αναγράφεται στην παράγραφο 7 του παρόντο$. 

 
6. Οι προσφέροντε$ δεσµεύονται µε την προσφορά του$ για χρονικό διάστηµα 

δύο (2) µηνών. Η άρση τη$ ισχύο$ τη$ προσφορά$ πριν από τη λήξη τη$, 
παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωµα αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα 
από µελλοντικέ$ διαδικασίε$ παροχή$ υπηρεσιών. 

 
7. Στο φάκελο τη$ προσφορά$ θα περιλαµβάνονται: 

 
7.1 Η δήλωση νοµιµοποίηση$ του προσφέροντο$ σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο στην παρούσα υπόδειγµα. 
7.2 Η Οικονοµική Προσφορά σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα στην 

παρούσα υποδείγµατα (Έντυπα, Τιµολόγιο Προσφορά$ και 
Προϋπολογισµό$ Προσφορά$). 

 
7.3 Έγγραφα συµµετεχόντων. 
 
7.3.1 Πιστοποιητικό εγγραφή$ σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. 
 
Οι αλλοδαπέ$ επιχειρήσει$ θα προσκοµίσουν  αντίστοιχο πιστοποιητικό των 
αρµοδίων αρχών ή τη$ πρεσβεία$ τη$ χώρα$ τη$ που να βεβαιώνει ότι έχει 
δικαίωµα να αναλάβει την εκτέλεση  εργασίε$ όπω$ οι δηµοπρατούµενε$. 
 

καικαικαικαι    
 

- Πίνακα Εµπειρία$ και  Συστάσεων, σύµφωνα µε υπόδειγµα τη$ επιχείρηση$,  
 
- Συστατικέ$ Επιστολέ$ των οικονοµικών φορέων για λογαριασµό των οποίων 
υλοποιήθηκαν οι υπόψη συµβάσει$, µε τι$ οποίε$ θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή 
του$  
 
- Τονίζεται ότι απλή αναγραφή στον πίνακα  εµπειρία$ εργασιών, χωρί$ 
αποδεικτικό καλή$ εκτέλεση$ από τον τελικό δέκτη τη$ εργασία$ αυτή$, δεν θα 
προσµετρηθεί. 

  
  
  
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και 
αξιολογηθούν από τη ∆ΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγηση$ των προσφορών. 
Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση τη$ 
∆ΕΗ, η ελάχιστη απαιτούµενη εµπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα 
απορριφθεί. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    
Όπου παραπάνω ζητείται θεώρηση γνήσιου υπογραφή$, αυτή γίνεται 
σύµφωνα µε τι$ διατάξει$ του άρθρου 27 τη$ Πράξη$ Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’/68/23.3.2020. 
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7.4  Βεβαίωση επίσκεψη$ και γνώση$ συνθηκών εργασιών. 
Βεβαίωση του ΑΗΣ Κοµοτηνή$, ότι ο διαγωνιζόµενο$ επισκέφθηκε τον 
τόπο όπου θα γίνουν οι εργασίε$ και ότι έλαβε γνώση των συνθηκών. Η 
βεβαίωση θα είναι υπογεγραµµένη από την αρµόδια υπηρεσία και από 
τον διαγωνιζόµενο.  

 
7.5  Πτυχίο ή επαγγελµατική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 

νοµιµοποίηση$ (π.χ. Υπεύθυνη ∆ήλωση) για κάθε ειδικευµένο τεχνίτη που 
απασχολείται ω$ επικεφαλή$ οµάδα$ εργασία$. Ο ανάδοχο$ είναι 
υποχρεωµένο$ να απασχολεί έναν ειδικευµένο τεχνίτη ω$ επικεφαλή σε 
κάθε οµάδα εργασία$. 

 
7.6  Η δήλωση συνυπευθυνότητα$ σε περίπτωση υποβολή$ προσφορά$ από 

σύµπραξη/ένωση οικονοµικών φορέων. 
 
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και 
αξιολογηθούν από τη ∆ΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγηση$ των προσφορών. Εάν εκ 
των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση τη$ ∆ΕΗ, η 
ελάχιστη απαιτούµενη εµπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί. 
 
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρµόδια Επιτροπή τη$ Επιχείρηση$ αρχικά 

καθορίζει τη σειρά µειοδοσία$ µε βάση το κριτήριο ανάθεση$.  
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία τη$ προσφορά$ του 
µειοδότη. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των 
αντίστοιχων στοιχείων του επόµενου σε σειρά µειοδοσία$ προσφέροντο$ 
κ.ο.κ. 

 
9. Τυχόν διαµαρτυρία οικονοµικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση τη$ 

διαδικασία$, τίθεται υπόψη του αρµόδιου οργάνου τη$ Επιχείρηση$ για τη 
σύναψη τη$ Σύµβαση$ κατά τη φάση τη$ ανάθεσή$ τη$. 

 
10. Τα τεύχη τη$ ∆ιακήρυξη$, όπω$ αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχου$ 2 

τη$ ∆ιακήρυξη$, διατίθενται ηλεκτρονικά µέσω τη$ επίσηµη$ ιστοσελίδα$ 
(site) τη$ Επιχείρηση$: https://eprocurement.dei.gr 1700003703, όπου και 
παρέχονται οι σχετικέ$ µε την παραλαβή του$ οδηγίε$. 

             

          ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ 

 

 

  Π. Στρατηγόπουλο$ 

  ∆ιευθυντή$ Κλάδου ΑΗΣ Κοµοτηνή$ 

  και ασκών καθήκοντα Αναπληρωτή 

∆ιευθυντή Κεντρική$ Συντήρηση$ ∆Υ∆Π 

 
 
 
Συνηµµένα:  
- Σχέδιο σύµβαση$ µε τεχνικέ$ προδιαγραφέ$. 
- Υποδείγµατα και έντυπα οικονοµική$ προσφορά$. 
- Τεύχο$ FΑσφαλίσει$ υπηρεσιώνG. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30.000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30.000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30.000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 30.000 € € € €     
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ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗ    ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 
 
Στην Κοµοτηνή σήµερα την ………… µεταξύ των συµβαλλοµένων: 
 
 

1.1.1.1. ΑντικείµενοΑντικείµενοΑντικείµενοΑντικείµενο    
 
 

Με τη Σύµβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχο$ αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονοµική και ασφαλή παροχή 
των υπηρεσιών eΣυντήρηση κύριων τµηµάτων Σταθµού Ρύθµιση$ (GRS) & 
Προθέρµανση$ Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κοµοτηνή$.f. 
 
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω αναφερόµενα, τι$ 
επισυναπτόµενε$ τεχνικέ$ προδιαγραφέ$ και τα σχέδια καθώ$ και µε τα στοιχεία 
προσφορά$ του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρο$ τη$ παρούσα$ 
 
Αναλυτικά το Συµβατικό Τίµηµα και οι τιµέ$ των παρεχόµενων υπηρεσιών 
παρατίθενται παρακάτω: 
 

 

Είδο$ Είδο$ Είδο$ Είδο$ 
α/αα/αα/αα/α    

Περιγραφή υπηρεσιώνΠεριγραφή υπηρεσιώνΠεριγραφή υπηρεσιώνΠεριγραφή υπηρεσιών    ΜονάδαΜονάδαΜονάδαΜονάδα    ΠοσότηταΠοσότηταΠοσότηταΠοσότητα    
Τιµή Τιµή Τιµή Τιµή 

Μονάδα$ Μονάδα$ Μονάδα$ Μονάδα$ 
σε ΕΥΡΩσε ΕΥΡΩσε ΕΥΡΩσε ΕΥΡΩ    

Συνολική Συνολική Συνολική Συνολική 
ΤιµήΤιµήΤιµήΤιµή    

σε ΕΥΡΩσε ΕΥΡΩσε ΕΥΡΩσε ΕΥΡΩ    

1.  
Συντήρηση κυκλώνα 
Σταθµού ρύθµιση$ 

Κατ' 
αποκοπή 

2      

2.  
Συντήρηση φίλτρων 
Σταθµού ρύθµιση$ 

Κατ' 
αποκοπή 

2      

3.  
Συντήρηση βανών 

ασφαλεία$  (Shut-Off 
Valves) 12" 

Κατ' 
αποκοπή 

4      

4.  
Συντήρηση βανών 

ασφαλεία$  (Shut-Off 
Valves) 2" 

Κατ' 
αποκοπή 

8      

5.  
Συντήρηση βανών 

ρύθµιση$  12" 
Κατ' 

αποκοπή 
2      

6.  
Συντήρηση βανών 

ρύθµιση$  2" 
Κατ' 

αποκοπή 
4      

7.  
Συντήρηση φίλτρων 

Κλάδων Τροφοδοσία$ 
Λεβήτων 

Κατ' 
αποκοπή 

4      

8.  
Συντήρηση φίλτρων 

Σταθµού Προθέρµανση$ 
Κατ' 

αποκοπή 
2      
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9.  
Συντήρηση ενεργοποιητή 
12¨ βαλβίδα$ εισαγωγή$ 

Φ.Α. 

Κατ' 
αποκοπή 

1      

10.  
Αντικατάσταση 

χειροκίνητων επιστοµίων 
αερίου 1¨ 

Κατ' 
αποκοπή 

6      

Σύνολο (αριθµητικώ$): 

Σύνολο (ολογράφω$): 

 
 
2.2.2.2. Τιµέ$Τιµέ$Τιµέ$Τιµέ$    

 
Οι τιµέ$ µονάδα$ ή το συµβατικό τίµηµα είναι σταθερέ$/ό και δεν υπόκεινται/ται σε 
οποιαδήποτε αναπροσαρµογή/αναθεώρηση. 
 
Στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνεται κάθε απαίτηση του Αναδόχου, του δηµοσίου ή 
τρίτου, σχετική µε αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
 

 
3.3.3.3. Τόπο$Τόπο$Τόπο$Τόπο$,,,,    τρόπο$τρόπο$τρόπο$τρόπο$    και χρόνο$και χρόνο$και χρόνο$και χρόνο$    ππππααααροχή$ υπηρεσιώνροχή$ υπηρεσιώνροχή$ υπηρεσιώνροχή$ υπηρεσιών. . . . Εκπροσώπηση τη$ Εκπροσώπηση τη$ Εκπροσώπηση τη$ Εκπροσώπηση τη$ 

Επιχείρηση$Επιχείρηση$Επιχείρηση$Επιχείρηση$    
 

Οι υπηρεσίε$ θα παρασχεθούν στον ΑΗΣ Κοµοτηνή$ εντό$ του χρόνου που 
αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή. Η συνολική προθεσµία ολοκλήρωση$ των 
εργασιών είναι δέκα (10) εργάσιµε$ ηµέρε$. 
 
Αρµόδια ∆ιεύθυνση τη$ ∆ΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο τη$ τήρηση$ των 
όρων τη$ παρούσα$ Σύµβαση$ σε όλα τα στάδια υλοποίηση$ αυτή$ από τον Ανάδοχο 
είναι ο Κλάδο$ ΑΗΣ Κοµοτηνή$. 
 
Αναλυτικά τα στοιχεία τη$/των ω$ άνω ∆ιεύθυνση$/εων και του εκπροσώπου τη$ 
Επιχείρηση$, είναι τα ακόλουθα:  
 
- ∆ιεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνή$ 

Ταχ. ∆/νση: ΤΘ149, 69150 Κοµοτηνή 
Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνο$ Λεπίδα$ 
Τηλέφωνο: +30 25310 60288 
Φαξ: +30    25310 60222 
e-mail: k.lepidas@dei.com.gr  

 
 
4.4.4.4. Ποινικέ$ Ρήτρε$Ποινικέ$ Ρήτρε$Ποινικέ$ Ρήτρε$Ποινικέ$ Ρήτρε$    

 
Ο Ανάδοχο$, για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβαση$ τη$ συνολική$ προθεσµία$ 
πέρατο$, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντο$, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, 
εκτό$ από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα τη$ ∆ΕΗ, έχει την υποχρέωση να καταβάλει 
στην Επιχείρηση ω$ συµφωνηµένη ποινική ρήτρα 1% επί του συµβατικού τιµήµατο$. 
 
Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ω$ ανώτατο όριο το δέκα τοι$ εκατό (10%) του συνολικού 
Συµβατικού Τιµήµατο$. 
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Η Επιχείρηση παρακρατεί το ποσό τη$ ποινική$ ρήτρα$ από τι$ οφειλέ$ τη$ προ$ τον 
Ανάδοχο ή από την Κράτηση Καλή$ Εκτέλεση$ τη$ Σύµβαση$ αν προβλέπεται ή και από 
τα δύο. 

 
5.5.5.5. Εγγύηση Εγγύηση Εγγύηση Εγγύηση ΚΚΚΚαλή$ Εκτέλεση$αλή$ Εκτέλεση$αλή$ Εκτέλεση$αλή$ Εκτέλεση$    

 
∆εν απαιτείται. 
 
 
6.6.6.6. Οργάνωση Οργάνωση Οργάνωση Οργάνωση ----    Έλεγχο$ ΥπηρεσιώνΈλεγχο$ ΥπηρεσιώνΈλεγχο$ ΥπηρεσιώνΈλεγχο$ Υπηρεσιών    

 
6.1 Η παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό 
έλεγχο τη$ Επιχείρηση$ ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για 
το σκοπό αυτό. 
 
6.2 Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 
θεωρήσει αιτιολογηµένα ότι η µέθοδο$ εργασία$ ή το προσωπικό και τα µέσα που 
χρησιµοποιεί o Ανάδοχο$ δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύµφωνα 
µε τα Πρότυπα, Κανονισµού$, Τεχνικέ$ Προδιαγραφέ$ και σχετικέ$ οδηγίε$, ώστε να 
εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονοµική, εµπρόθεσµη, ασφαλή$ και απόλυτα σύµφωνη µε 
του$ όρου$ τη$ Σύµβαση$ παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωµα να δίδει εντολέ$ προ$ 
τον Ανάδοχο και o Ανάδοχο$ υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τι$ εντολέ$ αυτέ$, 
χωρί$ να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση των τιµών. 
  
Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση µε κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη 
του Αναδόχου. 

    
7.7.7.7. Τρόπο$ και χρόνο$ πληρωµή$Τρόπο$ και χρόνο$ πληρωµή$Τρόπο$ και χρόνο$ πληρωµή$Τρόπο$ και χρόνο$ πληρωµή$    

 
Οι πληρωµέ$ θα γίνονται τηντηντηντην    ενενηκοστή (90η) ενενηκοστή (90η) ενενηκοστή (90η) ενενηκοστή (90η) ηµέραηµέραηµέραηµέρα από την ηµεροµηνία 
πιστοποίηση$ από την Επιχείρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την έκδοση$ του 
σχετικού Τιµολογίου, εφόσον ο Ανάδοχο$ προσκοµίσει πριν από την πληρωµή 
Ασφαλιστική ενηµερότητα (εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία) και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από την Υπηρεσία σχετικά µε την τήρηση 
τη$ εργατική$ και ασφαλιστική$ νοµοθεσία$. 
 
Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχο$ υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το 
προσωπικό του Υπεργολάβου καθώ$ και για του$ συνεργαζόµενου$ µε αυτού$ τρίτου$ 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασία$ στο πλαίσιο τη$ Σύµβαση$ και καθ’ όλη τη διάρκειά 
τη$, να προσκοµίζει εντό$ ευλόγου προθεσµία$ στο αρµόδιο για την παρακολούθηση 
και εφαρµογή των όρων τη$ Σύµβαση$ όργανο τη$ ∆ΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του 
ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση τη$ εργατική$ και ασφαλιστική$ 
νοµοθεσία$, όπω$ Έντυπα Αναγγελία$ Πρόσληψη$ (Ε3), Πίνακε$ Προσωπικού (Ε4), 
Αναλυτικέ$ Περιοδικέ$ ∆ηλώσει$ (ΑΠ∆), αποδεικτικά στοιχεία πληρωµή$ αυτών 
αποκλειστικά µέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασία$ κ.λπ. 
 
Σε κάθε πληρωµή θα γίνεται κράτηση καλή$ εκτέλεση$ 3%κράτηση καλή$ εκτέλεση$ 3%κράτηση καλή$ εκτέλεση$ 3%κράτηση καλή$ εκτέλεση$ 3%. Οι κρατήσει$ θα 
επιστραφούν κατόπιν αίτηση$ του αναδόχου µετά από την παραλαβή των εργασιών 
τη$ Σύµβαση$. 
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8.8.8.8. Τροποποίηση Σύµβαση$ κατά την εκτέλεσή τη$Τροποποίηση Σύµβαση$ κατά την εκτέλεσή τη$Τροποποίηση Σύµβαση$ κατά την εκτέλεσή τη$Τροποποίηση Σύµβαση$ κατά την εκτέλεσή τη$    
 

Οι αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι, είτε λόγω τη$ αδυναµία$ ακριβού$ πρόβλεψη$ 
των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να αυξοµειωθεί η 
ποσότητα των υπηρεσιών µέχρι τριάντα τοι$ εκατό (30%) τη$ συνολική$ αξία$ του$, 
χωρί$ να έχει ο Ανάδοχο$ το δικαίωµα να αυξήσει τι$ τιµέ$ µονάδα$ ή να εγείρει άλλε$ 
απαιτήσει$f. 
Το συνολικό συµβατικό τίµηµα (αρχικό και προσαύξηση) δεν θα υπερβαίνει σε καµία 
περίπτωση τι$ 30.000 €. 

 
9.9.9.9. Ελαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιώνΕλαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιώνΕλαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιώνΕλαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιών    

 
Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχή$ των υπηρεσιών και µέχρι την 
παραλαβή του$, αυτέ$ είναι κατά την κρίση τη$ Επιχείρηση$ τεκµηριωµένα 
ελαττωµατικέ$, ατελεί$ ή ακατάλληλε$ ή δεν πληρούν τι$ απαιτήσει$ των 
προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη Σύµβαση, η 
αρµόδια Υπηρεσία δικαιούται, µε έγγραφη εντολή τη$, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη. 
 
 
10.10.10.10. Πιστοποίηση και Παραλαβή ΥπηρεσιώνΠιστοποίηση και Παραλαβή ΥπηρεσιώνΠιστοποίηση και Παραλαβή ΥπηρεσιώνΠιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών        

 
10.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή του$ είτε από 
Επιτροπή Παραλαβή$, που αποτελείται από όργανα τη$ Επιχείρηση$ και έχει συσταθεί 
αρµοδίω$, είτε από την αρµόδια Υπηρεσία. 
 
10.2 Οι κρατήσει$ καλή$ εκτέλεση$ που διενεργούνται σε κάθε πληρωµή 
επιστρέφονται κατόπιν αιτήσεω$ του Αναδόχου, µετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ 
µέρου$ του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτω$ των συµβατικών υποχρεώσεών 
του και µετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών, συµπεριλαµβανοµένη$ 
τη$ λήξη$ τη$ περιόδου εγγύηση$ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 
 
Ο χρόνος εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζεται σε έξι (6) 
μήνες. 
 
10.3 Το αρµόδιο όργανο παραλαµβάνει τι$ υπηρεσίε$ ποσοτικά και ποιοτικά, 
λαµβάνοντα$ υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο τη$ Σύµβαση$ και 
διενεργώντα$, κατά την κρίση του, σχετικού$ ελέγχου$. Καταγράφει τι$ διαπιστώσει$ 
και παρατηρήσει$ του, ιδίω$ για τα τυχόν ελαττώµατα, καθώ$ και τι$ προτάσει$ του 
για τη διευθέτηση όλων των εκκρεµοτήτων που προκύπτουν. 
 
10.4 Το αρµόδιο όργανο παραλαβή$ µπορεί, παρά τι$ διαπιστώσει$ και 
παρατηρήσει$ του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά στην 
περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώµατα τη$ Επιχείρηση$ και οι απαιτήσει$ τη$, σύµφωνα 
µε τη Σύµβαση, θα διατηρηθούν έω$ ότου τα ελαττώµατα, τα οποία εξακριβώθηκαν 
από το αρµόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρω$. 
 
Στι$ περιπτώσει$ που, ω$ αποτέλεσµα των διαπιστώσεών τη$, το αρµόδιο όργανο 
θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή µέχρι τη διευθέτηση όλων των 
σχετικών εκκρεµοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία τη$ 
παραλαβή$ θα επαναληφθεί, µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, µετά τη 
συµµόρφωση του τελευταίου στι$ προτάσει$ και συστάσει$ τη$ Επιχείρηση$. 
 



 
ΣΣΠΥ-Δ-1700003703  Σελίδα 8/19 

 

10.5 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβή$ µέσα σε 
εύλογη προθεσµία. 
 
Σε περίπτωση σύνταξη$ Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον 
επικεφαλή$ τη$ αρµόδια$ για την παρακολούθηση Υπηρεσία$ καθώ$ και από τον 
Ανάδοχο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχο$ παίρνει το 
ένα. 

 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχο$ αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το 
Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 
 
Εάν ο Ανάδοχο$ υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 
γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τι$ αντιρρήσει$ του εντό$ 
ανατρεπτική$ προθεσµία$ τριάντα (30) ηµερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλω$ θεωρείται ότι το αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

 
Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί µε την έκδοση τη$ αντίστοιχη$ 
Βεβαίωση$ ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση. 
 
11.11.11.11. Ευθύνε$ ΑναδόχουΕυθύνε$ ΑναδόχουΕυθύνε$ ΑναδόχουΕυθύνε$ Αναδόχου    

 
11.1 Ο Ανάδοχο$ ευθύνεται: 
α. για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη προ$ του$ κανόνε$ τη$ 
σύγχρονη$ επιστήµη$ και τεχνική$, παροχή των υπηρεσιών, 
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώµατο$ αυτών, 
γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού τη$ Επιχείρηση$, καθώ$ και έναντι του 
δικού του προσωπικού, για ζηµιέ$ γενικά, στι$ οποίε$ συµπεριλαµβάνονται οι ζηµιέ$ 
σε ιδιοκτησία, οι σωµατικέ$ βλάβε$ ή και θάνατο$ οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη 
και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
 
11.2 Ο Ανάδοχο$ υποχρεούται να αποκαταστήσει εντό$ ευλόγου προθεσµία$ τι$ 
ζηµιέ$ που προκάλεσε ή να προσκοµίσει σχετικέ$ απαλλακτικέ$ αποδείξει$ των 
ζηµιωθέντων, άλλω$ θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τι$ πληρωµέ$ του. 
 
11.3 Η αρµόδια Υπηρεσία και το προσωπικό τη$ Επιχείρηση$, δεν φέρουν καµιά 
ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιέ$ που οφείλονται στην παροχή των υπηρεσιών τη$ 
Σύµβαση$ από τον Ανάδοχο, όπω$ και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που 
ήθελε συµβεί στο προσωπικό τη$ Επιχείρηση$, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την 
παροχή του$ από τον Ανάδοχο. 
 
11.4 Ο Ανάδοχο$ υποχρεούται να συµµορφώνεται αυστηρά προ$ του$ ισχύοντε$ 
στην Ελλάδα σχετικού$ Νόµου$, ∆ιατάγµατα, Κανονισµού$ και Αστυνοµικέ$ ∆ιατάξει$, 
καθώ$ και προ$ τι$ οδηγίε$ τη$ ∆ΕΗ. 
 
11.5 Ο Ανάδοχο$ θα είναι πλήρω$ και αποκλειστικά µόνο$ υπεύθυνο$ έναντι τη$ 
∆ΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση τη$ ισχύουσα$ εργατική$ και ασφαλιστική$ 
νοµοθεσία$ ω$ προ$ το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, ω$ προ$ το 
προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώ$ και των συνεργαζόµενων µε αυτού$ τρίτου$ 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασία$ στο πλαίσιο εκπλήρωση$ των υποχρεώσεων τη$ 
Σύµβαση$. 
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11.6 Ο Ανάδοχο$ ή/και ο Υπεργολάβο$ υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του 
όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατοµική$ Προστασία$ (ΜΑΠ) αναλόγω$ των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 
 
Ο ΑνΟ ΑνΟ ΑνΟ Ανάδοχο$ θα επιβεβαιώνει εγγράφω$ ότι έλαβε προσωπική γνώση και άδοχο$ θα επιβεβαιώνει εγγράφω$ ότι έλαβε προσωπική γνώση και άδοχο$ θα επιβεβαιώνει εγγράφω$ ότι έλαβε προσωπική γνώση και άδοχο$ θα επιβεβαιώνει εγγράφω$ ότι έλαβε προσωπική γνώση και 
ενηµερώθηκε σε θέµατα ασφάλεια$ τη$ εργασία$. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα ενηµερώθηκε σε θέµατα ασφάλεια$ τη$ εργασία$. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα ενηµερώθηκε σε θέµατα ασφάλεια$ τη$ εργασία$. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα ενηµερώθηκε σε θέµατα ασφάλεια$ τη$ εργασία$. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα 
κοινοποιείται στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και στον Εντεταλµένο κοινοποιείται στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και στον Εντεταλµένο κοινοποιείται στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και στον Εντεταλµένο κοινοποιείται στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και στον Εντεταλµένο 
Μηχανικό τη$ Επιχείρηση$, θα αποτελεί προϋπόθΜηχανικό τη$ Επιχείρηση$, θα αποτελεί προϋπόθΜηχανικό τη$ Επιχείρηση$, θα αποτελεί προϋπόθΜηχανικό τη$ Επιχείρηση$, θα αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του εση για την υπογραφή του εση για την υπογραφή του εση για την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου εγκατάσταση$ του Αναδόχου.πρωτοκόλλου εγκατάσταση$ του Αναδόχου.πρωτοκόλλου εγκατάσταση$ του Αναδόχου.πρωτοκόλλου εγκατάσταση$ του Αναδόχου.    
 
11.7 Ο Ανάδοχο$ υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα εθνική και 
ενωσιακή περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 
Ο ΑΗΣ Κοµοτηνή$ εφαρµόζει σύστηµα περιβαλλοντική$ διαχείριση$ σύµφωνα µε τι$ 
απαιτήσει$ του διεθνού$ προτύπου ISO 14001:2015. Σκοπό$ του είναι η ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  
Η συµµετοχή όλου του προσωπικού του ΑΗΣ Κοµοτηνή$ αλλά και του προσωπικού 
των εργολάβων, στην υποστήριξη του συστήµατο$ περιβαλλοντική$ διαχείριση$, είναι 
ουσιαστική για την επιτυχία του.  

 
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων από το προσωπικό των 
εργολάβων που θα εργαστεί στον ΑΗΣ  Κοµοτηνή$ : 
 Συµµόρφωση µε τη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία. 
 Συµµόρφωση µε οδηγίε$ του ΑΗΣ  που αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα. 
 Ύπαρξη (εφόσον είναι αναγκαίο) των απαιτούµενων από τη νοµοθεσία αδειών ή 

πιστοποιητικών (π.χ. διαχείριση$ επικίνδυνων υλικών) και παρουσίασή του$ κατά 
τη διάρκεια ελέγχων από τον ΑΗΣ  Κοµοτηνή$ ή τι$ αρχέ$.  

 Απασχόληση σε κάθε εργασία κατάλληλα εκπαιδευµένου και έµπειρου 
προσωπικού. 

 Αποφυγή σπατάλη$ φυσικών πόρων (πχ ενέργεια, νερό). 
 Χρήση υλικών όσο το δυνατό πιο φιλικών προ$ το περιβάλλον.  
 Εξασφάλιση άδεια$ από τον τεχνικό ασφάλεια$ του ΑΗΣ  για τη χρήση επικίνδυνων 

υλικών, στην περίπτωση που η χρήση τέτοιων υλικών είναι απολύτω$ αναγκαία. 
 ∆ιατήρηση τη$ καθαριότητα$ του χώρου εργασία$ και αποφυγή ρύπανση$ 

εδάφου$. 
 Εκτέλεση εργασιών µε τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. 
 ∆ιαβροχή χώρων εργασία$, όπου υπάρχει σκόνη. 
 Συγκέντρωση των στερεών αποβλήτων από τι$ εργασίε$ και τοποθέτησή του$ 

στου$ ειδικού$ κάδου$.  
 ∆ιαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία έχετε την ευθύνη σύµφωνα 

µε τη σύµβαση, σε συµφωνία µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 ∆ιάθεση των υγρών αποβλήτων στο σύστηµα επεξεργασία$ αποβλήτων του 

σταθµού, αφού προηγουµένω$ έχουν καταστεί µη επικίνδυνα από εσά$. 
 Συγκέντρωση χρησιµοποιηµένων λιπαντικών (όταν δεν περιέχουν PCB’s) και 

παράδοσή του$ στον υπεύθυνο διαχείριση$ χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων του 
ΑΗΣ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση στο έδαφο$ ή στι$ αποχετεύσει$ του 
ΑΗΣ. 

 Άµεση ενηµέρωση του εντεταλµένου µηχανικού και του υπεύθυνου 
περιβαλλοντική$ διαχείριση$ τη$ ∆ΕΗ, σε περίπτωση περιβαλλοντικού 
προβλήµατο$. Όλα τα περιβαλλοντικά προβλήµατα θα πρέπει να αναφέρονται. 

 Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκληση$ από τον 
εργολάβο περιβαλλοντικού ατυχήµατο$. 
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Ο ανάδοχο$ θα παραλάβει από τον υπεύθυνο περιβαλλοντική$ διαχείριση$ τη$ ∆ΕΗ 
ενυπόγραφα αναλυτικό σχετικό κείµενο, το οποίο θα προσκοµίσει στον εντεταλµένο 
µηχανικό, ω$ αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπογραφή του ω$ αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπογραφή του ω$ αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπογραφή του ω$ αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπογραφή του 
πρωτοκόλλου εγκατάσταση$πρωτοκόλλου εγκατάσταση$πρωτοκόλλου εγκατάσταση$πρωτοκόλλου εγκατάσταση$    .... 
 
Ο ανάδοχο$ καθ’ όλη τη διάρκεια τη$ σύµβαση$ θα χρησιµοποιεί τα φάρµακα που έχει 
δηλώσει στην προσφορά του. Κάθε µεταβολή θα γίνεται αιτιολογηµένα, µε σύµφωνη 
γνώµη τη$ επίβλεψη$ και αφού προηγηθεί συνεννόηση µε αυτήν. 
 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη τήρηση$ από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη τήρηση$ από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη τήρηση$ από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη τήρηση$ από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών 
του σε θέµατατου σε θέµατατου σε θέµατατου σε θέµατα    προστασία$ του περιβάλλοντο$ στο χώρο των Εργασιών, η προστασία$ του περιβάλλοντο$ στο χώρο των Εργασιών, η προστασία$ του περιβάλλοντο$ στο χώρο των Εργασιών, η προστασία$ του περιβάλλοντο$ στο χώρο των Εργασιών, η 
Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών µε ευθύνη Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών µε ευθύνη Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών µε ευθύνη Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών µε ευθύνη 
του Αναδόχου, ο οποίο$ υποχρεούται να καλύψει µε δαπάνε$ του οποιαδήποτε του Αναδόχου, ο οποίο$ υποχρεούται να καλύψει µε δαπάνε$ του οποιαδήποτε του Αναδόχου, ο οποίο$ υποχρεούται να καλύψει µε δαπάνε$ του οποιαδήποτε του Αναδόχου, ο οποίο$ υποχρεούται να καλύψει µε δαπάνε$ του οποιαδήποτε 
σχετική οικονοµική επιβάρυνσή τη$ (επιβολή προστίµσχετική οικονοµική επιβάρυνσή τη$ (επιβολή προστίµσχετική οικονοµική επιβάρυνσή τη$ (επιβολή προστίµσχετική οικονοµική επιβάρυνσή τη$ (επιβολή προστίµων, δαπάνε$ αποκατάσταση$, ων, δαπάνε$ αποκατάσταση$, ων, δαπάνε$ αποκατάσταση$, ων, δαπάνε$ αποκατάσταση$, 
αποζηµιώσει$ υπέρ τρίτων κ.λπ.).αποζηµιώσει$ υπέρ τρίτων κ.λπ.).αποζηµιώσει$ υπέρ τρίτων κ.λπ.).αποζηµιώσει$ υπέρ τρίτων κ.λπ.).    

    

11.8 Είναι ευθύνη του Αναδόχου το θέµα τη$ ασφάλεια$ του προσωπικού του κατά 
την διάρκεια τη$ εκτέλεση$ των προαναφερόµενων εργασιών (ασφαλή$ πρόσβαση και 
παραµονή στου$ χώρου$ εργασία$, ασφαλεί$ µέθοδοι εργασία$, χρήση ατοµικών 
µέσων   προστασία$, τήρηση των υπό των νόµων  προβλεπόµενων κανονισµών 
εκτέλεση$ κάθε εργασία$ κ.λ.π). Ο Ανάδοχο$ έχει την ευθύνη για την εφαρµογή των 
γενικών αρχών Πρόληψη$ και Ασφάλεια$ για την προστασία των εργαζοµένων στα 
πλαίσια τη$ κείµενη$ νοµοθεσία$ (Π.∆. 305/96, Π.∆17/96, Ν.1396/83 κλπ).  
 
11.9 Είναι ευθύνη του Αναδόχου η αποµάκρυνση εκτό$ των εγκαταστάσεων τη$ ∆ΕΗ 
όλων των άχρηστων υλικών (πανιά καθαρισµού, σκουπίδια κ.τ.λ.) τα οποία έχουν 
χρησιµοποιηθεί στη διάρκεια τη$ εργασία$ από τον Ανάδοχο. Τα πλεονάζοντα υλικά 
και σκουπίδια µετά το πέρα$ των εργασιών θα συλλεχθούν, φορτωθούν 
αποµακρυνθούν και απορριφθούν σε χώρου$ επιτρεπόµενου$ από τι$ τοπικέ$ 
υπεύθυνε$ αρχέ$ σύµφωνα µε του$ περιβαλλοντικού$ όρου$ µε µέσα και δαπάνε$ του 
Αναδόχου. 
 
11.10 ∆ικαίωµα εποπτεία$ ω$ προ$ την τήρηση των µέτρων ασφαλεία$, πλην του 
Εντεταλµένου Μηχανικού τη$ ∆ΕΗ έχει και ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τη$ ∆ΕΗ στι$ 
υποδείξει$ των οποίων ο Ανάδοχο$ οφείλει επίση$ να συµµορφώνεται εάν 
διαπιστωθούν τυχόν ελλείψει$ κατά τι$ επιθεωρήσει$. Είναι ευθύνη του Αναδόχου η 
τήρηση των κανόνων υγιεινή$ και τη$ καθαριότητα$ των χώρων εργασία$.  
 
11.11 Είναι ευθύνη του Αναδόχου η αποφυγή οποιασδήποτε ζηµία$ στην 
εγκατάσταση. Οποιαδήποτε ζηµιά στι$ προαναφερόµενε$ εγκαταστάσει$ πρέπει να 
αποκατασταθεί πλήρω$ από τον Ανάδοχο και µε τη σύµφωνη γνώµη του Εντεταλµένου 
Μηχανικού.  

 
 
11.12 Είναι ευθύνη του Αναδόχου η αποµάκρυνση εκτό$ τη$ Μονάδα$ όλων των 
προσωρινών εγκαταστάσεων, (εργαλείων, σκαλωσιών, κ.τ.λ.) τα οποία έχουν 
χρησιµοποιηθεί στη διάρκεια τη$ εργασία$ από τον Ανάδοχο.  
 
11.13 Κατά την εισαγωγή και εξαγωγή του εξοπλισµού και των υλικών που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, θα εκδίδονται δελτία αποστολή$, αντίγραφα 
των οποίων θα παραδίδονται τόσο στον Εντεταλµένο µηχανικό του Έργου, όσο και 
στην Πύλη του Σταθµού.  
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11.14 Η φύλαξη του εξοπλισµού και των υλικών, ιδιοκτησία$ του Αναδόχου, κατά την 
εκτέλεση του Έργου είναι υποχρέωσή του. Κρίνεται δε σκόπιµο αυτά να είναι 
µαρκαρισµένα για την αποφυγή παρεξηγήσεων.  
 
11.15 Προ τη$ ενάρξεω$ οποιασδήποτε εργασία$ ο Ανάδοχο$ είναι υποχρεωµένο$ σε 
συνεννόηση µε τον Εντεταλµένο Μηχανικό τη$ Επιχείρηση$ και να εκδώσει τι$ 
απαιτούµενε$ Άδειε$ εκτελέσεω$ εργασία$ σύµφωνα µε τα ισχύοντα από τον 
εσωτερικό κανονισµό εκδόσεω$ αδειών εργασία$ του Σταθµού. "∆ικαιούχο$" 
εκτέλεση$ τη$ άδεια$ εργασία$ είναι ο επικεφαλή$ Εργοδηγό$ ή Αρχιτεχνίτη$ του 
Αναδόχου που βρίσκεται επί τόπου του Έργου. 
 
    

 
12.12.12.12.     Εµπιστευτικότητα Στοιχείων ∆ΕΗ Εµπιστευτικότητα Στοιχείων ∆ΕΗ Εµπιστευτικότητα Στοιχείων ∆ΕΗ Εµπιστευτικότητα Στοιχείων ∆ΕΗ ––––    Προστασία προσωπικών Προστασία προσωπικών Προστασία προσωπικών Προστασία προσωπικών δεδοµένωνδεδοµένωνδεδοµένωνδεδοµένων    
∆εν απαιτείται 
 
13.13.13.13. Πνευµατική ιδιοκτησία Πνευµατική ιδιοκτησία Πνευµατική ιδιοκτησία Πνευµατική ιδιοκτησία ––––    Ασφάλεια δεδοµένων ∆ΕΗΑσφάλεια δεδοµένων ∆ΕΗΑσφάλεια δεδοµένων ∆ΕΗΑσφάλεια δεδοµένων ∆ΕΗ    
∆εν απαιτείται 
 
 
14.14.14.14. Υποκατάσταση Υποκατάσταση Υποκατάσταση Υποκατάσταση ----    ΕκχώρησηΕκχώρησηΕκχώρησηΕκχώρηση    

 
Ο Ανάδοχο$ δεν µπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύµβαση, ούτε να εκχωρήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεω$ δικαιώµατά του από αυτήν, 
χωρί$ να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση τη$ Επιχείρηση$. 
 
15.15.15.15. Ανωτέρα ΒίΑνωτέρα ΒίΑνωτέρα ΒίΑνωτέρα Βίαααα    

 
Περιπτώσει$ ανωτέρα$ βία$ θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον 
έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιε$ προσπάθειε$ κι αν έκανε. 
Περιστατικά ανωτέρα$ βία$ υποπροµηθευτών και υπεργολάβων του Αναδόχου δεν 
θεωρούνται περιστατικά ανωτέρα$ βία$ για τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχο$ έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφό του στην Επιχείρηση αµέσω$ 
και πάντω$, το αργότερο σε δέκα (10) µέρε$ από την εµφάνισή τη$, κάθε περίπτωση 
ανωτέρα$ βία$ που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύµβαση, αλλιώ$ δεν θα έχει 
δικαίωµα να την επικαλεσθεί. 
 
16.16.16.16. Παράβαση Σύµβαση$ Παράβαση Σύµβαση$ Παράβαση Σύµβαση$ Παράβαση Σύµβαση$ ----    ΚαταγγελίαΚαταγγελίαΚαταγγελίαΚαταγγελία        

 
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεω$ οποιουδήποτε όρου αυτή$ τη$ Συµβάσεω$, εκτό$ 
από τι$ περιπτώσει$ υπαιτιότητα$ τη$ Επιχείρηση$, ανωτέρα$ βία$ ή την 
καθυστέρηση τη$ παραδόσεω$ των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω 
παράγραφο$ 4, η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να την καταγγείλει και ο Ανάδοχο$ έχει 
υποχρέωση να αποζηµιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζηµία που του προκάλεσε 
µε αυτή την παράβαση µε την προϋπόθεση όµω$ ότι η Επιχείρηση θα αποδείξει ότι 
υπέστη τέτοιε$ θετικέ$ ζηµιέ$ και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 
πενήντα τοι$ εκατό (50%) τη$ συνολική$ αξία$ τη$ Συµβάσεω$. Η αποζηµίωση αυτή 
είναι ανεξάρτητη και επιπλέον τη$ ποινική$ ρήτρα$ για καθυστερηµένη παράδοση των 
υπηρεσιών. 
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Σε αυτέ$ τι$ περιπτώσει$ η Επιχείρηση έχει ακόµη και το δικαίωµα να αξιώσει την 
εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή µε έγγραφη ανακοίνωσή τη$ 
σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύµβαση χωρί$ υποχρέωση να αποζηµιώσει τον Ανάδοχο 
και χωρί$ να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσµία. 
 
Η καταγγελία αυτή$ τη$ Σύµβαση$ από την Επιχείρηση επιφέρει και την κατάπτωση 
τη$ τυχόν Εγγύηση$ Καλή$ Εκτέλεση$, αλλά ο Ανάδοχο$ έχει υποχρέωση να 
αποκαταστήσει κάθε θετική ζηµιά τη$ Επιχείρηση$ ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή 
όχι αυτή$ τη$ εγγυήσεω$. 
 
17.17.17.17. Λύση Σύµβαση$Λύση Σύµβαση$Λύση Σύµβαση$Λύση Σύµβαση$    

 
Η Επιχείρηση, κατά την κρίση τη$, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια 
ισχύο$ τη$ Σύµβαση$, να αιτηθεί τη λύση αυτή$ ολικά ή µερικά, µε την προϋπόθεση 
ότι θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία 
που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ω$ ηµεροµηνία λύση$ τη$. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο τι$ δαπάνε$ στι$ 
οποίε$ ο τελευταίο$ υποβλήθηκε πράγµατι κατά τη διάρκεια τη$ εκτέλεση$ τη$ 
Σύµβαση$ και µέχρι τη$ ηµεροµηνία$ τη$ λύση$, µετά από αφαίρεση του τιµήµατο$ 
του αντικειµένου τη$ Σύµβαση$ που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Επιχείρηση. 
 
Η Σύµβαση µπορεί να λυθεί αιτιολογηµένα αζηµίω$ και για τα δύο µέρη, κατόπιν 
έγγραφη$ συµφωνία$ του$. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα 
στην πιο πάνω παράγραφο. 
 
18.18.18.18. Επίλυση διαφορώνΕπίλυση διαφορώνΕπίλυση διαφορώνΕπίλυση διαφορών    

 
Σε περίπτωση διαφωνία$ των αντισυµβαλλοµένων θα καταβάλλεται προσπάθεια 
επιλύσεω$ των διαφορών από εκπροσώπου$ του$. 
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. 

 
19.19.19.19. Ασφαλιστικέ$ καλύψει$Ασφαλιστικέ$ καλύψει$Ασφαλιστικέ$ καλύψει$Ασφαλιστικέ$ καλύψει$    
 
Ο Ανάδοχο$ πέραν από τι$ λοιπέ$ υποχρεώσει$ και ευθύνε$ του που απορρέουν από 
τη Σύµβαση, είναι υποχρεωµένο$, να συνοµολογήσει µε ασφαλιστικέ$ εταιρείε$ τη$ 
αποδοχή$ τη$ ∆ΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν µπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, να 
διατηρεί και να παρακολουθεί µε δικέ$ του δαπάνε$, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο τεύχο$ eΑσφαλίσει$ παρεχόµενων υπηρεσιώνf τι$ ακόλουθε$ ασφαλίσει$: 
 
 Ασφάλιση Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτική$ 

Ευθύνη$ του Αναδόχου. 
 Ασφάλιση Επαγγελµατική$ Ευθύνη$. 
 Εφόσον κατά την εκτέλεση των εργασιών προκύψει απαίτηση χρήση$ µηχανηµάτων 

έργου τότε απαιτείται και Ασφάλιση οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ.  
 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου  
 
20.20.20.20. Ισχύ$ Σύµβαση$Ισχύ$ Σύµβαση$Ισχύ$ Σύµβαση$Ισχύ$ Σύµβαση$    

 
Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα 
αυτή$, η οποία θεωρείται ω$ ηµεροµηνία υπογραφή$ τη$, και εφόσον παραληφθεί 
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από τη ∆ΕΗ µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτή$ υπογεγραµµένο από 
το νόµιµο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Αναδόχου. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ     
    

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
   
   
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Συνηµµένα: Τεχνικέ$ προδιαγραφέ$Συνηµµένα: Τεχνικέ$ προδιαγραφέ$Συνηµµένα: Τεχνικέ$ προδιαγραφέ$Συνηµµένα: Τεχνικέ$ προδιαγραφέ$    µε παραρτήµαταµε παραρτήµαταµε παραρτήµαταµε παραρτήµατα....    
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 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. 
Γ∆/Π/∆ΕΘΥΠ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

  
 
 
                                                                     
 
Παροχή Υπηρεσιών : eΣυντήρηση κύριων τµηµάτων Σταθµού Ρύθµιση$ (GRS) & Παροχή Υπηρεσιών : eΣυντήρηση κύριων τµηµάτων Σταθµού Ρύθµιση$ (GRS) & Παροχή Υπηρεσιών : eΣυντήρηση κύριων τµηµάτων Σταθµού Ρύθµιση$ (GRS) & Παροχή Υπηρεσιών : eΣυντήρηση κύριων τµηµάτων Σταθµού Ρύθµιση$ (GRS) & 
Προθέρµανση$ Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κοµοτηνή$f.Προθέρµανση$ Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κοµοτηνή$f.Προθέρµανση$ Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κοµοτηνή$f.Προθέρµανση$ Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κοµοτηνή$f.    
 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤ Ε Χ Ν Ι Κ Η  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤ Ε Χ Ν Ι Κ Η  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤ Ε Χ Ν Ι Κ Η  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ     
Ο Σταθµό$ ρύθµιση$ τη$ πίεση$ Φυσικού Αερίου (GRS), που είναι εγκατεστηµένο$ στο 
εργοστάσιο παραγωγή$ ηλεκτρικού ρεύµατο$ τη$ ∆.Ε.Η., στην Βιοµηχανική περιοχή 
τη$ Κοµοτηνή$ έχει ω$ σκοπό την αδιάλειπτη παροχή Φυσικού Αερίου στην Μονάδα. 
Κύρια λειτουργία του Σταθµού είναι η φίλτρανση του Αερίου για την αποµάκρυνση 
τυχόν στερεών και υγρών υπολειµµάτων στο αέριο, η προθέρµανση του και η µείωση 
τη$ πίεση$ του στην κατάλληλη τιµή για την τροφοδοσία των Αεριοστροβίλων για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατο$. 
Ο Σταθµό$ ρύθµιση$ αποτελείται από δύο κύριε$ γραµµέ$ παροχή$ Αερίου προ$ 
Αεριοστροβίλου$ (µια σε λειτουργία και η άλλη σε αναµονή). Κάθε γραµµή αποτελείται 
από έναν κυκλώνα, ένα φίλτρο, έναν εναλλάκτη, ένα ζεύγο$ βαλβίδων αποκοπή$ (safety 
shut-off ) και µία βαλβίδα ρυθµιστική (pressure regulating). 
Η θέση σε αναµονή του ενό$ ρεύµατο$ πραγµατοποιείται µέσω των καταλλήλων 
ρυθµίσεων των επιµέρου$ εξαρτηµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι η εναλλαγή τη$ γραµµή$ 
από την θέση eσε αναµονήf στην θέση eσε λειτουργίαf γίνεται αυτόµατα χωρί$ 
ανθρώπινη επέµβαση. 
Εκτό$ από τι$ δύο κύριε$ γραµµέ$ παροχή$ Φ.Α οι οποίε$ έχουν ω$ σκοπό την 
τροφοδοσία των Αεριοστροβίλων τη$ Μονάδα$, υπάρχουν και τέσσερι$ γραµµέ$ (δύο 
σε λειτουργία και δύο σε αναµονή) για την τροφοδοσία των Λεβήτων  προθέρµανση$ 
νερού (Gas Dew point) για την προθέρµανση του Φ.Α. και την τροφοδοσία του 
Βοηθητικού Λέβητα του Σταθµού. Κάθε γραµµή αποτελείται από ένα φίλτρο, έναν 
εναλλάκτη µε ηλεκτρική αντίσταση, ένα ζεύγο$ βαλβίδων αποκοπή$ (safety shut-off) 
και µία βαλβίδα ρυθµιστική (pressure regulating).Και σε αυτή την περίπτωση, η θέση 
σε αναµονή του ενό$ ρεύµατο$ πραγµατοποιείται µέσω των καταλλήλων ρυθµίσεων 
των επιµέρου$ εξαρτηµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι η εναλλαγή τη$ γραµµή$ από την θέση 
eσε αναµονήf στην θέση eσε λειτουργίαf γίνεται αυτόµατα χωρί$ ανθρώπινη 
επέµβαση. 
Στο σύστηµα τροφοδοσία$ Φ.Α του ΑΗΣ ανήκει και ο Σταθµό$ Προθέρµανση$ Φυσικού 
Αερίου(Efficiency Preheater), ο οποίο$ έχει ω$ σκοπό την προθέρµανση του Φυσικού 
Αερίου στην κατάλληλη θερµοκρασία καύση$ για την αύξηση του Βαθµού Απόδοση$ 
των Αεριοστροβίλων. 
Ο Σταθµό$ αποτελείται από δύο γραµµέ$ (µια για κάθε Αεριοστρόβιλο). Κάθε γραµµή 
αποτελείται από δύο φίλτρα υγρασία$/σκόνη$ (ένα σε λειτουργία και ένα εφεδρικό). 
Οι παραπάνω διατάξει$  του Σταθµού Ρύθµιση$ και Προθέρµανση$ του Φ.Α. 
εµπεριέχονται στο συνηµµένο σχέδιο 1. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
Το αντικείµενο και η διαδικασία τη$ παροχή$ περιλαµβάνει: 
Αδρανοποίηση του εσωτερικού των Σταθµών ρύθµιση$ Φ.Α. και προθέρµανση$  
Η εκδίωξη του φυσικού αερίου και η αδρανοποίηση των σταθµών γίνεται από το 
προσωπικό του ΑΗΣ Κοµοτηνή$. Οι σταθµοί θα παραδοθούν στον Ανάδοχο, µε τα 
δίκτυα φυσικού αερίου, πλήρω$ εκκενωµένοι και αποµονωµένοι µετά από την έκδοση 
των σχετικών αδειών εργασία$. 
 
Συντήρηση κυκλώνα Σταθµού ρύθµιση$ 
Άνοιγµα τη$ ανθρωποθυρίδα$ του κυκλώνα και λεπτοµερή$ έλεγχο$ του εσωτερικού 
του. Αποµάκρυνση όλων των στερεών υπολειµµάτων και τη$ τυχόν υγρασία$ που έχει 
συγκρατηθεί από τον κυκλώνα και καθαρισµό$ του εσωτερικού του. 
 
Συντήρηση φίλτρου Σταθµού ρύθµιση$ 
Εκκένωση του φίλτρου από τη αποστραγγιστική βάνα για την πλήρη αποµάκρυνση 
όλων των στερεών υπολειµµάτων και τη$ υγρασία$ από το φίλτρο. 
Αποσυναρµολόγηση του φίλτρου, αποµάκρυνση των στοιχείων του και ανάλογα µε 
την κατάσταση του$ καθαρισµό$ ή αντικατάσταση του$. Η προµήθεια των 
καινούργιων στοιχείων των φίλτρων -αν απαιτηθεί η αντικατάσταση του$- θα γίνει 
από την ∆.Ε.Η.  
Συναρµολόγηση του φίλτρου. Αποµάκρυνση τη$ υγρασία$ και καθαρισµό$ του 
δοχείου συµπυκνωµάτων.  
 
Συντήρηση βανών ασφαλεία$ (Shut-off valves) 
Πλήρη$ αποσυναρµολόγηση όλων των εξαρτηµάτων των τεσσάρων (4) βαλβίδων  
ασφαλεία$ 12’’ (shut-off valve) στου$ δύο κύριου$ κλάδου$ παροχή$ Φ.Α καθώ$ και των 
οχτώ (8) βαλβίδων ασφαλεία$ 2’’ στου$ κλάδου$ τροφοδοσία$ των Λεβήτων. Έλεγχο$ 
τη$ κατάσταση$ όλων των εξαρτηµάτων (Έδρανα, Μεµβράνε$ κτλ.) και αντικατάσταση 
των προβληµατικών σύµφωνα µε τι$ τεχνικέ$ απαιτήσει$ και τι$ οδηγίε$ συντήρηση$ 
του κατασκευαστή (Gorter Controls B.V.). Όλα τα ανταλλακτικά που θα 
χρησιµοποιηθούν για την επιθεώρηση των  βαλβίδων  ασφαλεία$ θα παρασχεθούν 
από την ∆.Ε.Η.  
Συναρµολόγηση των βανών ασφαλεία$ και ρύθµιση του$ στην απαιτούµενη τιµή τόσο 
στο µέγιστο όσο και στο ελάχιστο όριο επέµβαση$ των. 
 
Συντήρηση βανών ρύθµιση$ (Gas pressure regulating valves)    
Πλήρη$ αποσυναρµολόγηση όλων των εξαρτηµάτων των δύο (2) ρυθµιστικών 
βαλβίδων 12’’ και των πιλότων του$ στου$ δύο κύριου$ κλάδου$ παροχή$ Φ.Α., καθώ$ 
και των τεσσάρων (4) ρυθµιστικών βαλβίδων στου$ κλάδου$ τροφοδοσία$ των 
Λεβήτων. Έλεγχο$ τη$ κατάσταση$ όλων των εξαρτηµάτων ευαίσθητων στην ροή του 
αερίου και στον χρόνο (O-Ring, µεµβράνε$ κτλ.) και αντικατάσταση των 
προβληµατικών σύµφωνα µε τι$ τεχνικέ$ απαιτήσει$ και τι$ οδηγίε$ συντήρηση$ του 
κατασκευαστή (Gorter Controls B.V.). Όλα τα ανταλλακτικά καθώ$ και τα αναλώσιµα 
που θα χρησιµοποιηθούν για την επιθεώρηση των ρυθµιστικών βαλβίδων  θα 
παρασχεθούν από τον  ΑΗΣ. 
Συναρµολόγηση των ρυθµιστών και των πιλότων και ρύθµιση του$ στι$ τιµέ$ 
λειτουργία$.  
 
Συντήρηση φίλτρων Κλάδων Τροφοδοσία$ των Λεβήτων  
Εκκένωση του φίλτρου από τη αποστραγγιστική βάνα για την πλήρη αποµάκρυνση 
όλων των στερεών υπολειµµάτων και τη$ υγρασία$ από το φίλτρο. 
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Αποσυναρµολόγηση του φίλτρου, αποµάκρυνση των στοιχείων του και ανάλογα µε 
την κατάστασή του$ καθαρισµό$ ή αντικατάσταση του$. Η προµήθεια των 
καινούργιων στοιχείων των φίλτρων -αν απαιτηθεί η αντικατάσταση του$- θα γίνει 
από την ∆.Ε.Η.  
Συναρµολόγηση του φίλτρου και έλεγχο$ τη$ σωστή$ λειτουργία$ του. 
 
Συντήρηση φίλτρων Σταθµού προθέρµανση$ (Efficiency Preheater) 
Εκκένωση του φίλτρου από τη αποστραγγιστική βάνα για την πλήρη αποµάκρυνση 
όλων των στερεών υπολειµµάτων και τη$ υγρασία$ από το φίλτρο. 
Αποσυναρµολόγηση του φίλτρου, αποµάκρυνση των στοιχείων του και ανάλογα µε 
την κατάσταση του$ καθαρισµό$ ή αντικατάσταση του$. Η προµήθεια των 
καινούργιων στοιχείων του φίλτρου -αν απαιτηθεί η αντικατάσταση του$- θα γίνει 
από τον ΑΗΣ. 
Λεπτοµερή$ έλεγχο$ του εσωτερικού του και αποµάκρυνση όλων των στερεών 
υπολειµµάτων και τη$ υγρασία$ που τυχόν έχουν παραµείνει µετά την εκκένωση του 
από την αποστραγγιστική βάνα.  
 
Συντήρηση ενεργοποιητή βαλβίδα$ εισαγωγή$ Φ.Α. 
Πλήρη$ αποσυναρµολόγηση όλων των εξαρτηµάτων του πνευµατικού ενεργοποιητή 
τη$ βαλβίδα$ εισαγωγή$ Φ.Α. µε KKS 90EKG01AA005. Ο ενεργοποιητή$ είναι τύπου 
G3116-SR2CW και κατασκευή$ τη$ εταιρεία Bettis. Έλεγχο$ τη$ κατάσταση$ όλων των 
εξαρτηµάτων και αντικατάσταση των προβληµατικών σύµφωνα µε τι$ τεχνικέ$ 
απαιτήσει$ και τι$ οδηγίε$ συντήρηση$ του κατασκευαστή (Bettis).Όλα τα 
ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για την συντήρηση του ενεργοποιητή θα 
παρασχεθούν από την ∆.Ε.Η. 
 
Αντικατάσταση χειροκίνητων επιστοµίων αερίου 
Αντικατάσταση έξι (6) φλαντζωτών χειροκίνητων επιστοµίων 1¨/600 lbs που βρίσκονται 
προ και µετά του$ διαχωριστέ$ υγρασία$-σκόνη$ στι$ δύο γραµµέ$ αερίου των GT. Τα 
επιστόµια που θα αντικατασταθούν παρουσιάζονται παρακάτω: 
90EKB10AA201 
90EKB20AA201 
90EKB10AA204 
90EKB20AA204 
90EKB10AA205 
90EKB20AA205 
Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για την αντικατάσταση των  
επιστοµίων  θα παρασχεθούν από την ∆.Ε.Η.  
 
 
3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    
1. Όλα τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών θα δοθούν από τον ΑΗΣ.  
 
2. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρηση$, ο Ανάδοχο$ είναι υποχρεωµένο$ 
να προχωρήσει σε δοκιµέ$  όλων των ρυθµιστικών και αποµονωτικών βαλβίδων των 
κλάδων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία του$ σύµφωνα µε τι$ 
ρυθµίσει$ πίεση$ που θα δοθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι δοκιµέ$ θα 
πραγµατοποιηθούν µετά την  πλήρωση του δικτύου µε Φυσικό Αέριο ή µε χρήση 
αερίου αζώτου, το οποίο θα δοθεί από την ∆ΕΗ.   
 
3. Οι εργασίε$ συντήρηση$ θα ολοκληρωθούν µε την ρύθµιση και θέση  όλων των 
κλάδων (κύριων και εφεδρικών) παροχή$ Φ.Α. σε λειτουργία. Οποιαδήποτε αστοχία 
παρατηρηθεί κατά τη θέση σε λειτουργία στα τµήµατα του εξοπλισµού που έχει 
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συντηρήσει ο Ανάδοχο$ και οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα θα πρέπει άµεσα να 
αποκατασταθεί. Το κόστο$ τη$ αποκατάσταση$ (εργασία και ανταλλακτικά) θα 
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  
 
4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρωση του δικτύου µε Φ.Α, θα 
πραγµατοποιηθεί έλεγχο$ στεγανότητα$ σε όλε$ τι$ θυρίδε$, φλάντζε$ κλπ που 
ανοίχθηκαν κατά τι$ εργασίε$ συντήρηση$ του Σταθµού. Ο έλεγχο$ θα 
πραγµατοποιηθεί  σύµφωνα µε τι$ υποδείξει$ τη$ Επιβλέπουσα$ Υπηρεσία$. Εάν κατά 
τον έλεγχο διαπιστωθεί διαρροή Φ.Α. προ$ την ατµόσφαιρα, ο Ανάδοχο$ οφείλει 
άµεσα να την αποκαταστήσει µε δικά του µέσα και έξοδα.    
 
5. Η συντήρηση των ρυθµιστικών βαλβίδων και των βαλβίδων ασφαλεία$ του ΑΗΣ θα 
γίνει σύµφωνα µε τι$ οδηγίε$ τη$ κατασκευάστρια$ εταιρεία$ των βαλβίδων Gorter 
Controls B.V.  
 
 
4444. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΑΡΞΗΣΑΡΞΗΣΑΡΞΗΣ----    ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    
Η εκτέλεση των εργασιών τη$ Παροχή$ θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα τη$ 
Γενική$ Συντήρηση$ του ΑΗΣ Κοµοτηνή$ από 12 Απριλίου 2021 έω$ και 30 Μαΐου 2021.  
H έναρξη των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί αµέσω$ µετά την εκκένωση και 
αδρανοποίηση του εσωτερικού των σταθµών ρύθµιση$ και προθέρµανση$ Φ.Α. 
(υποχρέωση ∆ΕΗ), Ο Ανάδοχο$ υποχρεούται εντό$ πέντε (5)  ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του Εντεταλµένου Μηχανικού να εγκατασταθεί στον ΑΗΣ Κοµοτηνή$ και 
να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών. Οι εργασίε$ τη$ Παροχή$ θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν σε διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών.  
Ο Ανάδοχο$, δέκα ηµέρε$ µετά την υπογραφή τη$ Σύµβαση$, θα υποβάλλει προ$ 
έγκριση αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών. Στο χρονοδιάγραµµα θα 
περιλαµβάνονται τα στάδια εκτέλεση$ των επιµέρου$ εργασιών τη$ Σύµβαση$ µε τι$ 
αντίστοιχε$ ηµεροµηνίε$. Το χρονοδιάγραµµα αυτό, αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από 
την ∆ΕΗ θα αποτελέσει το πρόγραµµα εκτέλεση$ εργασιών. Τονίζεται ότι η ∆ΕΗ 
µπορεί να µεταβάλει την ηµεροµηνία έναρξη$ εκάστοτε εργασία$ µε βάση την εξέλιξη 
των εργασιών και τι$ εκάστοτε λειτουργικέ$ συνθήκε$ του ΑΗΣ. 
Σε περίπτωση που ο ΑΗΣ Κοµοτηνή$ καθυστερήσει την έναρξη τη$ εργασία$ λόγω 
απρόβλεπτων γεγονότων, η διάρκεια των εργασιών επεκτείνεται αντίστοιχα. Οι 
παραπάνω καθυστερήσει$ από υπαιτιότητα του ΑΗΣ ή η ακύρωση εργασιών λόγω 
απρόβλεπτων γεγονότων, όπω$ π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών, δεν παρέχουν κανένα 
δικαίωµα στον Ανάδοχο να ζητήσει πρόσθετε$ αποζηµιώσει$ από τον ΑΗΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα:  
 [1] – Σχέδιο 9DC-980465B0010(2 σελ.) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1111 
 

Ο υπογράφων ω$ εκπρόσωπο$ του προσφέροντο$ ……2222…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραµµένο$ στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε 

αριθ. µερίδα$ ……… και τηρεί όλε$ τι$ υποχρεώσει$ δηµοσιότητα$ σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005. 

 
2. ……3333…… του προσφέροντο$ νοµικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόµιµο$ εκπρόσωπο$ του προσφέροντο$ νοµικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το προσφέρον νοµικό πρόσωπο νοµίµω$: 
 

4.1 αποφάσισε να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/του$ ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  
 
4.3 4444 όρισε τον/του$ …………………………. να παρίστανται ω$ εκπρόσωποί του κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη 
∆ιακήρυξη. 

 
5. Έλαβε πλήρη γνώση τη$ ∆ιακήρυξη$ µε στοιχεία …………………………… καθώ$ και του 

συνηµµένου σε αυτή σχεδίου σύµβαση$ του$ όρου$ τη$ οποία$ αποδέχεται 
ρητά και ανεπιφύλακτα. 

 
6. Η Προσφορά του θα παραµείνει σε ισχύ για δύο (2) µήνε$. 
 
7. Ο ∆ιαγωνιζόµενο$ µέχρι την ηµέρα υποβολή$ τη$ προσφορά$ δεν εµπίπτει σε 

κανέναν από του$ λόγου$ αποκλεισµού συµµετοχή$ του στην παρούσα 
διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, 
και συνοπτικά έχουν ω$ εξή$: 

 
7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο$. 
 
7.2 ∆εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
7.3 ∆εν έχει υποβάλει σοβαρέ$ ψευδεί$ δηλώσει$, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου$ απαίτηση$ 
στο πλαίσιο προηγούµενη$ σύµβαση$ µε αντικείµενο σχετικό µε το 
προκηρυσσόµενο, που είχε ω$ αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία τη$ 
προηγούµενη$ σύµβαση$, αποζηµιώσει$ ή άλλε$ παρόµοιε$ κυρώσει$.  

 
7.4 ∆εν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξη$ πτώχευση$, δεν τελεί 

σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοση$ απόφαση$ κοινή$ 
εκκαθάριση$. 

 



 

7.5 ∆εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα ή κάποιο από τα αδικήµατα τη$ διαφθορά$-
δωροδοκία$, τη$ συµµετοχή$ σε εγκληµατική οργάνωση, τη$ διάπραξη$ 
τροµοκρατικών εγκληµάτων, τη$ παιδική$ εργασία$, τη$ νοµιµοποίηση$ 
εσόδων από παράνοµε$ δραστηριότητε$ και τη$ απάτη$ σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
7.6 ∆εν έχει συνάψει συµφωνίε$ για στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
 
7.7 ∆εν έχει επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 

αποκτήσει εµπιστευτικέ$ πληροφορίε$, ή δεν έχει παράσχει 
παραπλανητικέ$ πληροφορίε$ που σχετίζονται ουσιωδώ$ µε τη 
διαδικασία ανάθεση$ τη$ σύµβαση$.  

 
7.8 5555 ∆εν έχει υποπέσει σε παραβάσει$ τη$ εργατική$ νοµοθεσία$ που 

επιφέρουν επιβολή σε βάρο$ του προστίµων και συνιστούν λόγο 
αποκλεισµού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία     6666  

 
8. ∆εν συντρέχει κατάσταση σύγκρουση$ συµφερόντων σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ. 
 
9. Ο ∆ιαγωνιζόµενο$ δεσµεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία τη$ 

∆ΕΗ, να προσκοµίσει εντό$ ευλόγου προθεσµία$7777 από τη γνωστοποίηση του 
αιτήµατο$, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω 
δηλωθέντων.   

 
10. Σε περίπτωση οψιγενού$ µεταβολή$ οποιουδήποτε στοιχείου τη$ προσφορά$ 

µα$, αναφορικά µε τι$ προϋποθέσει$ για τη µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού, 
κατά τη διάρκεια ισχύο$ αυτή$ ή/και τη$ τυχόν σύµβαση$ που θα συναφθεί, 
δεσµευόµαστε να γνωστοποιήσουµε στη ∆ΕΗ αµελλητί την υπόψη µεταβολή.  

 
    Ηµεροµηνία8888:…………… 

 
Ο ∆ηλών 

 
 
 

     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 

                                       
ΟΔΗΓΙΕΣ 
1
  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 

2 Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα 

3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ……» ή «διαχειριστές ……» 

4 Όταν ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά η παρούσα παράγραφος 
παραλείπεται 

5
 Η παράγραφος 7.8 περιλαμβάνεται ως ακολούθως: 



 

                                                                                                                    
 Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων όταν η 

προϋπολογισμένη δαπάνη είναι μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων 
και πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€) 

 Στις λοιπές συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης άνω του ποσού των 
είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€) 

6
 Με εξαίρεση τις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων, 

μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοσή του  
Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι 
υφίσταται σχετικό Μητρώο Παραβατών στο ΣΕΠΕ, προσκομίζεται το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό  

7
 Αναφορικά με το χρόνο προσκόμισης και ισχύος των αιτουμένων 

αποδεικτικών-δικαιολογητικών 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  

8
  Υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της  
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ    

    
Σε περίπτωση Σύµπραξη$ / Ένωση$ φυσικών ή και νοµικών προσώπωνΣε περίπτωση Σύµπραξη$ / Ένωση$ φυσικών ή και νοµικών προσώπωνΣε περίπτωση Σύµπραξη$ / Ένωση$ φυσικών ή και νοµικών προσώπωνΣε περίπτωση Σύµπραξη$ / Ένωση$ φυσικών ή και νοµικών προσώπων    

(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχου$ Πρόσκληση υποβολή$ προσφορά$ σε 
διαγωνιστική διαδικασία) 

 
 

Τα υπογράφοντα µέλη ……1111…… για ……2222…… 
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
δηλώνουµε ότι στο πλαίσιο τη$ υποβολή$ τη$ Προσφορά$ µα$ στην πιο πάνω 
διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεση$ τη$ σύµβαση$ σε εµά$, θα 
είµαστε πλήρω$ υπεύθυνοι απέναντι στη ∆ΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο 
κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών µα$ που απορρέουν από την Προσφορά µα$ 
και από τη σύµβαση.  
 

Ηµεροµηνία:…………… 
 

Οι ∆ηλούντε$ 
 
 
 

     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 

                                       
ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή 

«της ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡ/ΦΟΣ 
ΣΤΗΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) € 

1.  Συντήρηση κυκλώνα Σταθµού ρύθµιση$ 2.2 
Κατ' αποκοπή 

2 
  

2.  Συντήρηση φίλτρων Σταθµού ρύθµιση$ 2.3 
Κατ' αποκοπή 

2 
  

3.  
Συντήρηση βανών ασφαλεία$  (Shut-Off 

Valves) 12" 
2.4 

Κατ' αποκοπή 
4 

  

4.  
Συντήρηση βανών ασφαλεία$  (Shut-Off 

Valves) 2" 
2.4 

Κατ' αποκοπή 
8 

  

5.  Συντήρηση βανών ρύθµιση$  12" 2.5 
Κατ' αποκοπή 

2 
  

6.  Συντήρηση βανών ρύθµιση$  2" 2.5 
Κατ' αποκοπή 

4 
  

7.  
Συντήρηση φίλτρων Κλάδων 

Τροφοδοσία$ Λεβήτων 
2.6 

Κατ' αποκοπή 
4 

  

8.  
Συντήρηση φίλτρων Σταθµού 

Προθέρµανση$ 
2.7 

Κατ' αποκοπή 
2 

  

9.  
Συντήρηση ενεργοποιητή 12¨ βαλβίδα$ 

εισαγωγή$ Φ.Α. 
2.8 

Κατ' αποκοπή 
1 

  



 

10.  
Αντικατάσταση χειροκίνητων 

επιστοµίων αερίου 1¨ 
2.9 

Κατ' αποκοπή 
6 
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ΣΤΗΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) € 

1. Συντήρηση κυκλώνα Σταθµού ρύθµιση$ 2.2 
Κατ' αποκοπή 

2 
  

2. Συντήρηση φίλτρων Σταθµού ρύθµιση$ 2.3 
Κατ' αποκοπή 

2 
  

3. 
Συντήρηση βανών ασφαλεία$  (Shut-Off 

Valves) 12" 
2.4 

Κατ' αποκοπή 
4 

  

4. 
Συντήρηση βανών ασφαλεία$  (Shut-Off 

Valves) 2" 
2.4 

Κατ' αποκοπή 
8 

  

5. Συντήρηση βανών ρύθµιση$  12" 2.5 
Κατ' αποκοπή 

2 
  

6. Συντήρηση βανών ρύθµιση$  2" 2.5 
Κατ' αποκοπή 

4 
  

7. 
Συντήρηση φίλτρων Κλάδων 

Τροφοδοσία$ Λεβήτων 
2.6 

Κατ' αποκοπή 
4 

  

8. 
Συντήρηση φίλτρων Σταθµού 

Προθέρµανση$ 
2.7 

Κατ' αποκοπή 
2 

  

9. 
Συντήρηση ενεργοποιητή 12¨ βαλβίδα$ 

εισαγωγή$ Φ.Α. 
2.8 

Κατ' αποκοπή 
1 

  



 

10. 
Αντικατάσταση χειροκίνητων 

επιστοµίων αερίου 1¨ 
2.9 

Κατ' αποκοπή 
6 
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Πίνακα$ Εµπειρία$ και ΣυστάσεωνΠίνακα$ Εµπειρία$ και ΣυστάσεωνΠίνακα$ Εµπειρία$ και ΣυστάσεωνΠίνακα$ Εµπειρία$ και Συστάσεων    
 

α/αα/αα/αα/α        Α.Α.Α.Α.    Β.Β.Β.Β.    Γ.Γ.Γ.Γ.    

1.1.1.1.    Τίτλο$ ΕργασιώνΤίτλο$ ΕργασιώνΤίτλο$ ΕργασιώνΤίτλο$ Εργασιών       

2.2.2.2.    
Αναλυτική περιγραφή & τεχνικά Αναλυτική περιγραφή & τεχνικά Αναλυτική περιγραφή & τεχνικά Αναλυτική περιγραφή & τεχνικά 

χαρακτηριστικά των Εργασιώνχαρακτηριστικά των Εργασιώνχαρακτηριστικά των Εργασιώνχαρακτηριστικά των Εργασιών    
   

3.3.3.3.    Τόπο$ ΕργασιώνΤόπο$ ΕργασιώνΤόπο$ ΕργασιώνΤόπο$ Εργασιών       

4.4.4.4.    Αποδέκτη$ των ΕργασιώνΑποδέκτη$ των ΕργασιώνΑποδέκτη$ των ΕργασιώνΑποδέκτη$ των Εργασιών       

5.5.5.5.    Προϋπολογισµό$ σε ΕΥΡΩΠροϋπολογισµό$ σε ΕΥΡΩΠροϋπολογισµό$ σε ΕΥΡΩΠροϋπολογισµό$ σε ΕΥΡΩ       

6.6.6.6.    Ποσοστό Συµµετοχή$ των ΕργασιώνΠοσοστό Συµµετοχή$ των ΕργασιώνΠοσοστό Συµµετοχή$ των ΕργασιώνΠοσοστό Συµµετοχή$ των Εργασιών       

7.7.7.7.    Ηµεροµηνία σύναψη$ τη$ Σύµβαση$Ηµεροµηνία σύναψη$ τη$ Σύµβαση$Ηµεροµηνία σύναψη$ τη$ Σύµβαση$Ηµεροµηνία σύναψη$ τη$ Σύµβαση$       

8.8.8.8.    Περίοδο$ Εκτέλεση$ των ΕρΠερίοδο$ Εκτέλεση$ των ΕρΠερίοδο$ Εκτέλεση$ των ΕρΠερίοδο$ Εκτέλεση$ των Εργασιώνγασιώνγασιώνγασιών       

9.9.9.9.    Βεβαιώσει$ Καλή$ Εκτέλεση$ των ΕργασιώνΒεβαιώσει$ Καλή$ Εκτέλεση$ των ΕργασιώνΒεβαιώσει$ Καλή$ Εκτέλεση$ των ΕργασιώνΒεβαιώσει$ Καλή$ Εκτέλεση$ των Εργασιών       

10.10.10.10.    Συστατικέ$ επιστολέ$Συστατικέ$ επιστολέ$Συστατικέ$ επιστολέ$Συστατικέ$ επιστολέ$       

11.11.11.11.    

Στοιχεία ατόµου για Συστάσει$ τηλ.:Στοιχεία ατόµου για Συστάσει$ τηλ.:Στοιχεία ατόµου για Συστάσει$ τηλ.:Στοιχεία ατόµου για Συστάσει$ τηλ.:    

σταθερόσταθερόσταθερόσταθερό    

κινητόκινητόκινητόκινητό    

Fax.Fax.Fax.Fax.    
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∆ΕΘ∆ΕΘ∆ΕΘ∆ΕΘΥΠΥΠΥΠΥΠ/ΑΗΣ Κοµοτηνή$/ΑΗΣ Κοµοτηνή$/ΑΗΣ Κοµοτηνή$/ΑΗΣ Κοµοτηνή$ 

 
 

Αριθµό$ ∆ιακήρυξη$: 1700003703 

 
Ηµεροµηνία: 23 Φεβρουαρίου 2021 
 
Αντικείµενο: Συντήρηση κύριων τµηµάτων 
Σταθµού Ρύθµιση$ (GRS) & Προθέρµανση$ 
Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κοµοτηνή$.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 
1.1.1.1.    Γενικοί Όροι Ασφάλιση$Γενικοί Όροι Ασφάλιση$Γενικοί Όροι Ασφάλιση$Γενικοί Όροι Ασφάλιση$    

 
Τα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, µε 
δυνατότητα αποδοχή$ επίσηµη$ µετάφραση$ δεόντω$ επικυρωµένη$. 
Πρωτότυπα αυτών νόµιµα υπογεγραµµένα από τον Ανάδοχο και την 
ασφαλιστική εταιρία ή δεόντω$ επικυρωµένα αντίγραφά του$ κατατίθενται 
προ$ έλεγχο και φύλαξη στην αρµόδια Υπηρεσία τη$ ∆ΕΗ, εντό$ τη$ προθεσµία$ 
που προβλέπεται στου$ παρακάτω ειδικού$ όρου$ καθενό$ εξ αυτών. 
Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ω$ προ$ το ύψο$ των 
ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια τη$ σύµβαση$ καθώ$ επίση$ ω$ 
προ$ τα ανώτατα ασφαλιζόµενα όρια. 
Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 
1.1 Ο Ανάδοχο$ πρέπει να συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τι$ 

διατάξει$ των Νόµων, Νοµοθετικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κ.λπ. που 
ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα. 

 
1.2 Ο Ανάδοχο$ πρέπει να συµµορφώνεται µε του$ όρου$ των Ασφαλιστηρίων. 

Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων µε τι$ εκάστοτε Ασφαλιστικέ$ 
εταιρείε$ και οι παρεχόµενε$ ασφαλιστικέ$ καλύψει$, οι οικονοµικοί και 
ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσει$, απαλλαγέ$ κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε 
περίπτωση στην τελική έγκριση τη$ ∆ΕΗ. 

 
1.3 Οι ασφαλίσει$ δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τι$ 

υποχρεώσει$ και ευθύνε$ του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στι$ προβλεπόµενε$, από τα σχετικά 
Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, εξαιρέσει$, εκπτώσει$, προνόµια, περιορισµού$ 
κ.λπ. Ο Ανάδοχο$ παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνο$ για την 
αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα, πέραν από τα ποσά 
κάλυψη$ των Ασφαλιστηρίων. 

 
1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχο$ παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε 

τι$ ασφαλιστικέ$ υποχρεώσει$ του µέσα στα χρονικά περιθώρια που 
ορίζονται στου$ όρου$ των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσει$ που θα 
συνοµολογήσει κριθούν ω$ µη ικανοποιητικέ$ από τη ∆ΕΗ, ή παραλείψει να 
αναπροσαρµόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση 
συµπληρωµάτων ή αναπροσαρµογών του συµβατικού τιµήµατο$, η ∆ΕΗ 
δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα και µε δαπάνε$ του Αναδόχου, τα 
απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκω$, µε το νόµιµο 
επιτόκιο υπερηµερία$) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τι$ 
οφειλόµενε$ σε αυτόν πληρωµέ$, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από 
την Εγγυητική Επιστολή Καλή$ Εκτέλεση$ του Αναδόχου. 
Επίση$, σε περίπτωση που ο Ανάδοχο$ αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει 
στου$ ασφαλιστέ$ το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η ∆ΕΗ, για να 
αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωσή του$, δικαιούται να καταβάλει τα 
ασφάλιστρα στου$ ασφαλιστέ$ για λογαριασµό του Αναδόχου και να 
παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ω$ ανωτέρω. 
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Η ∆ΕΗ επίση$ επιφυλάσσεται του δικαιώµατο$ τη$ να παρακρατεί από 
οφειλόµενε$ πληρωµέ$ του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 
εισπραχθεί από του$ ασφαλιστέ$ λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που 
τυχόν υπάρχουν στου$ όρου$ των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, µε την οποία ο Ανάδοχο$ 

συνοµολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί 
(µερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κ.λπ., για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχο$ έχει την αποκλειστική ευθύνη για 
την αποκατάσταση τη$ µη εξοφληµένη$ ζηµιά$ ή βλάβη$ κ.λπ., σύµφωνα µε 
του$ όρου$ τη$ Σύµβαση$ και η ∆ΕΗ δικαιούται να παρακρατήσει από 
οποιοδήποτε λογαριασµό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε 
φύση$ που, κατά την κρίση τη$, απαιτούνται για την αποκατάσταση τη$ εν 
λόγω ζηµία$ ή βλάβη$. 

 
2.2.2.2.    Γενικοί ΌρΓενικοί ΌρΓενικοί ΌρΓενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίωνοι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίωνοι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίωνοι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων    
 

Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

 
2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια τη$ λέξη$ "Ανάδοχο$" 

περιλαµβάνεται και το πάση$ φύσεω$ προσωπικό που απασχολείται µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασία$ από τον Ανάδοχο για την υπόψη Σύµβαση, 
καθώ$ επίση$ και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτέ$ του 
Αναδόχου. 

 
2.2 Η ∆ΕΗ θα είναι συνασφαλιζόµενη. 
 
2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή 

λήξουν χωρί$ αποδεδειγµένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική 
Εταιρεία, τόσο προ$ τον Ανάδοχο όσο και προ$ την αρµόδια Υπηρεσία τη$ 
∆ΕΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρε$ νωρίτερα. 

 
2.4 Ο Ανάδοχο$, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ∆ΕΗ για τι$ απαιτήσει$ τη$ 

από αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει (µε εξαίρεση τι$ 
προκαταβολέ$ έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων 
που αποδέχτηκε η ∆ΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από του$ ασφαλιστέ$ 
του να συµπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντό$ Κινδύνου όσο και στα άλλου 
τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύµβαση, τον εξή$ Ειδικό 
Όρο: 

 
"Σε περίπτωση µερική$ ή ολική$ καταστροφή$ ή βλάβη$ του αντικειµένου 
τη$ Σύµβαση$ ή οποιασδήποτε άλλη$ ζηµιά$: 

 
α. Προκειµένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη 

σχετική µε τη ζηµιά κ.λπ. αποζηµίωση πρέπει να έχει λάβει 
προηγουµένω$ την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση τη$ ∆ΕΗ. 
Αφού δε καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κ.λπ. 
αποζηµίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά µε την καταβολή 
στοιχεία στη ∆ΕΗ. 

 
β. Εφόσον η ∆ΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά τη$ Ασφαλιστική$ 
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Εταιρεία$ για την καταβολή τη$ αποζηµίωση$ εκχωρείται στη ∆ΕΗ, 
αυτόµατα και χωρί$ άλλε$ διατυπώσει$, (ειδική ή άλλου είδου$ εντολή 
ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία 
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 
αποζηµίωση στη ∆ΕΗ, µετά από αίτησή τη$. 
Η εκχώρηση τη$ απαίτηση$ αυτή$ του Αναδόχου στη ∆ΕΗ κατ' ουδένα 
τρόπο τον απαλλάσσει από τι$ ευθύνε$ και υποχρεώσει$ του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση που έχει συνάψει µε τη ∆ΕΗ. 

 
3.3.3.3.    Ειδικότερο Περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων ΣυµβολαίωνΕιδικότερο Περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων ΣυµβολαίωνΕιδικότερο Περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων ΣυµβολαίωνΕιδικότερο Περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων    
 

Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχο$, θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και 
προϋποθέσει$: 

 
3.13.13.13.1    Ασφάλιση Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και Ασφάλιση Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και Ασφάλιση Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και Ασφάλιση Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και 

Εργοδοτική$ Ευθύνη$ Εργοδοτική$ Ευθύνη$ Εργοδοτική$ Ευθύνη$ Εργοδοτική$ Ευθύνη$ του Αναδόχουτου Αναδόχουτου Αναδόχουτου Αναδόχου 
 

3.1.1 Ειδικοί Όροι 
 

α. Το Ασφαλιστήριο Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ έναντι τρίτων και 
Εργοδοτική$ Ευθύνη$ του Αναδόχου, υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ηµέρε$ πριν την έναρξη των εργασιών ή 
την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχή$ υπηρεσιών, 
οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτο. 

 
γ. Το ασφαλιστήριο Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ ενεργοποιείται στη 

βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσει$ 
Τρίτων, συνεπεία ζηµιών ή σωµατικών βλαβών που επέλθουν 
κατά τη διάρκεια τη$ ασφάλιση$. 

 
δ. Στην ασφάλιση τη$ Εργοδοτική$ Ευθύνη$ του Αναδόχου, δεν θα 

έχουν ισχύ οι όροι τη$ προηγούµενη$ παραγράφου γ. και τη$ 
παραγράφου 2.1. 

 
3.1.2 Αντικείµενο ασφάλιση$  

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του 
Αναδόχου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι 
Ασφαλιστέ$ υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσει$ σε 
τρίτου$ για σωµατικέ$ βλάβε$, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική 
βλάβη και υλικέ$ ζηµιέ$ που προξένησε ο Ανάδοχο$, καθ' όλη τη 
διάρκεια των εργασιών παροχή$ υπηρεσιών που του έχουν 
ανατεθεί οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο 
πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα 

εξή$: 
 

α. Η ∆ΕΗ, το εν γένει προσωπικό τη$ και οι συνεργάτε$ τη$ µε το 
προσωπικό του$, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε του$ 
όρου$ και τι$ εξαιρέσει$ τη$ διασταυρούµενη$ ευθύνη$ έναντι 
αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
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β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει 

οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή τη$ ∆ΕΗ και 
του προσωπικού του$, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζηµιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή του$, για βλάβη ή ζηµιά που 
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστική$ Ευθύνη$ έναντι 
Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα 
έκδοση$ τη$ εγγυοδοσία$, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. 
σχετιζοµένων µε την αστική ευθύνη, µέσα στα όρια των ποσών 
που αναφέρονται εκάστοτε ω$ ανώτατα όρια ευθύνη$ των 
ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατο$ 

αναγωγή$ κατά τη$ ∆ΕΗ, των συµβούλων, των συνεργατών τη$ 
και των υπαλλήλων του$, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 
δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα 

ευθύνη τη$ ∆ΕΗ, (ευθύνη προστήσαντο$). 
 

3.1.3 Όρια αποζηµίωση$ Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ έναντι τρίτων 
 

Το όριο αποζηµίωση$ για το οποίο θα πραγµατοποιείται η 
ασφάλιση σε ένα αυτοτελέ$ ασφαλιστήριο συµβόλαιο Γενική$ 
Αστική$ Ευθύνη$ έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικόκατά περιστατικόκατά περιστατικόκατά περιστατικό 
το ακόλουθο: 

 
Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου (συµπεριλαµβανοµένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζηµιών 
Τρίτων ω$ το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ500.000 ΕΥΡΩ500.000 ΕΥΡΩ500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτοµο και ατύχηµα και 
για οµαδικό ατύχηµα. 

 
3.1.4 Όριο αποζηµίωση$ Εργοδοτική$ Ευθύνη$ (Επέκταση τη$ Γενική$ 

Αστική$ Ευθύνη$ ή χωριστό αυτοτελέ$ ασφαλιστήριο) 
 

Το όριο αποζηµίωση$ για το οποίο θα πραγµατοποιείται η 
ασφάλιση (επέκταση τη$ Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ ή αυτοτελέ$ 
ασφαλιστήριο Εργοδοτική$ Ευθύνη$), πρέπει να είναι κατά κατά κατά κατά 
περιστατικόπεριστατικόπεριστατικόπεριστατικό το ακόλουθο: 
 
Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου (συµπεριλαµβανοµένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ω$ το ποσό των 
500.000 ΕΥΡΩ500.000 ΕΥΡΩ500.000 ΕΥΡΩ500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτοµο και ατύχηµα και για οµαδικό ατύχηµα. 

 
3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψη$– Απαλλαγέ$ 

 
α. Το Ανώτατο όριο ευθύνη$ των ασφαλιστών για την κάλυψη 

Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ υπέρ Τρίτων και τη$ Εργοδοτική$ 
Ευθύνη$ (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη 
διάρκεια τη$ ασφάλιση$ θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ.1.000.000 ΕΥΡΩ.1.000.000 ΕΥΡΩ.1.000.000 ΕΥΡΩ.    

 Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ και η 
κάλυψη Εργοδοτική$ Ευθύνη$, δίδεται από χωριστά 
ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνη$ των ασφαλιστών καθ’ 
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όλη τη διάρκεια τη$ ασφάλιση$ θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ 
για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 

 
β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνη$ των 

ασφαλιστών µειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ 
(λόγω επέλευση$ ζηµιογόνων γεγονότων και καταβολή$ από 
του$ ασφαλιστέ$ των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), ενώ η 
Σύµβαση ∆ΕΗ – Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχο$ για να 
µη µένει υπασφαλισµένο$ οφείλει να φροντίζει για την άµεση 
συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνη$, ώστε αυτό να είναι 
συνεχώ$ 1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύο$ του 
Ασφαλιστηρίου. Σχετικό$ όρο$ για πρόσθετη κάλυψη και 
συµπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνη$ θα 
συµπεριλαµβάνεται στο Ασφαλιστήριο. 

 
3.1.6 Απαλλαγέ$ 

 
Το Ανώτατο όριο απαλλαγή$ ανά ζηµιά και περιστατικό θα 
ανέρχεται σε 3.0003.0003.0003.000 ΕΥΡΩ. 

 
3.1.7 ∆ιάρκεια ασφάλιση$ 

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε 
οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στον τόπο παροχή$ των υπηρεσιών και θα λήγει την 
ηµεροµηνία τη$ ολοκλήρωση$ των παρεχόµενων υπηρεσιών στο 
πλαίσιο τη$ Σύµβαση$. 
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, εάν προκύψει θέµα άλλη$ 
ρύθµιση$ σχετική$ µε τι$ παρεχόµενε$ υπηρεσίε$ η οποία εµπίπτει 
στο πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και 
απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε πρέπει να 
φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη τη$ Αστική$ 
Ευθύνη$ του έναντι Τρίτων και τη$ Εργοδοτική$ Ευθύνη$ του µε 
του$ ίδιου$ όρου$ κ.λπ., όπω$ και στην αρχική του ασφάλιση και µε 
διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την άρτια ολοκλήρωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών κ.λπ. 

 
 

3.23.23.23.2    Ασφάλιση Επαγγελµατική$ Ευθύνη$Ασφάλιση Επαγγελµατική$ Ευθύνη$Ασφάλιση Επαγγελµατική$ Ευθύνη$Ασφάλιση Επαγγελµατική$ Ευθύνη$    

 
3.2.1 Ειδικοί Όροι 

 
Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ηµέρε$ πριν από 
την έναρξη των εργασιών στην αρµόδια Υπηρεσία τη$ ∆ΕΗ. 

 
3.2.2 Αντικείµενο ασφάλιση$ 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Ευθύνη ταυ Αναδόχου για 
οικονοµικέ$ κυρίω$ ζηµιέ$ τη$ ∆ΕΗ και Τρίτων, 
συµπεριλαµβανοµένων χρηµατικών αποζηµιώσεων για σωµατικέ$ 
βλάβε$ ή και θάνατο, συνεπεία πληµµελού$ εκτέλεση$ των 



 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Δ 1700003703   Σελίδα 8/12 
 

εργασιών που ανέλαβε ο Ανάδοχο$, στο πλαίσιο των συµβατικών 
του υποχρεώσεων. 
 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα 
εξή$: 

 
α. Η ∆ΕΗ, το εν γένει προσωπικό τη$ και οι συνεργάτε$ τη$ µε το 

προσωπικό του$, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 
 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει 

οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή τη$ ∆ΕΗ και 
του προσωπικού του$, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζηµιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή του$, για βλάβη ή ζηµιά που 
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Επαγγελµατική$  Ευθύνη$ 
έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για 
έξοδα έκδοση$ τη$ εγγυοδοσία$, για άρση τυχόν κατασχέσεων 
κ.λπ. σχετιζοµένων µε την αστική ευθύνη, µέσα στα όρια των 
ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ω$ ανώτατα όρια ευθύνη$ 
των ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατο$ 

αναγωγή$ κατά τη$ ∆ΕΗ, των συµβούλων, των συνεργατών τη$ 
και των υπαλλήλων του$, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 
 

3.2.3 Ασφαλιζόµενα Όρια   
 

Ανώτατο όριο ευθύνη$ των ασφαλιστών κατά περιστατικό και 
σωρευτικά για όλη τη διάρκεια τη$ ασφάλιση$ 1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ. 
 

 
3.2.4 ∆ιάρκεια ασφάλιση$  

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε 
οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στον τόπο παροχή$ των υπηρεσιών και θα λήγει µε την 
ηµεροµηνία λήξη$ τη$ Σύµβαση$ µεταξύ ∆ΕΗ και Αναδόχου, µε 
διετή τουλάχιστον εκτεταµένη περίοδο ανακοίνωση$ απαιτήσεων 
για ζηµιέ$ που οφείλονται σε περιστατικά που συνέβησαν ω$ την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωση$ των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. 

 
 

3.33.33.33.3    Ασφάλιση Μεταφορά$Ασφάλιση Μεταφορά$Ασφάλιση Μεταφορά$Ασφάλιση Μεταφορά$    

 
3.3.1 Ειδικοί Όροι 

 
Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ηµέρε$ πριν από 
την έναρξη µεταφορών στην αρµόδια Υπηρεσία τη$ ∆ΕΗ. 
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3.3.2 Αντικείµενο ασφάλιση$ 
 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των 
µεταφεροµένων υλικών (εξοπλισµό$, µηχανήµατα κ.λπ.) για όλη τη 
διάρκεια τη$ σύµβαση$ προέλευση$ εξωτερικού ή/και εσωτερικού, 
καθώ$ και των υλικών ιδιοκτησία$ ∆ΕΗ που θα µεταφέρονται µε 
ευθύνη του Αναδόχου για του$ µεταφορικού$ κινδύνου$, 
συµπεριλαµβανοµένων και των κινδύνων φορτοεκφόρτωση$. Τα 
υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντό$ Κινδύνου. 

 
3.3.3 ∆ιάρκεια ασφάλιση$  

 
Τα µεταφερόµενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια τη$ 
µεταφορά$ του$ από την έναρξη των εργασιών τη$ φόρτωσή$ 
του$ στην αποθήκη του αποστολέα και από  οποιοδήποτε σηµείο 
τη$ Ελλάδα$ ή/και του εξωτερικού µέχρι την εκφόρτωσή του$ στον 
τόπο παροχή$ των υπηρεσιών. 

 
3.43.43.43.4    ΑσφάλισηΑσφάλισηΑσφάλισηΑσφάλιση    οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ.οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ.οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ.οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ.    

  
3.4.1 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. από τη χρήση του$ 

σαν αυτοκινούµενα οχήµατα (ν. 489/76)  
 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
Αναδόχου για ζηµιέ$ κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτου$ από τα 
οχήµατα, µηχανήµατα κ.λπ. που θα χρησιµοποιηθούν από αυτόν 
για τι$ ανάγκε$ τη$ Σύµβαση$, είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε 
τρίτου$, είτε στο προσωπικό του, σύµφωνα µε τι$ σχετικέ$ 
διατάξει$ τη$ Ελληνική$ Νοµοθεσία$ (ν. 489/76) και για ποσά 
κάλυψη$ αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα 
Νοµοθεσία. 
 
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαµβάνονται και τα εξή$: 
 
Υπεύθυνο$ για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω 
Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχο$, ο οποίο$ υποχρεούται να τα 
επιδεικνύει στην αρµόδια Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του 
ζητηθούν. 
Η αρµόδια Υπηρεσία σε περίπτωση άρνηση$ του Αναδόχου να 
επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα 
Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόµο 
κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και 
οποιαδήποτε µετακίνηση του αντίστοιχου οχήµατο$ στην περιοχή 
τη$ παρεχόµενη$ υπηρεσία$. 

 
3.4.2 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. από τη χρήση του$ 

σαν Εργαλεία  
 

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο δεκαπέντε (15) 
ηµέρε$ πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στον τόπο εκτέλεση$ τη$ Σύµβαση$, οποιοδήποτε από 
τα δύο συµβεί πρώτο, στην αρµόδια Υπηρεσία τη$ ∆ΕΗ. 
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Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
Αναδόχου για ζηµιέ$, ατυχήµατα κ.λπ. που θα προκληθούν σε 
τρίτου$ από τα οχήµατα, µηχανήµατα κ.λπ. που θα 
χρησιµοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση τη$ 
Σύµβαση$. 
 
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζηµίωση$, οι όροι και 
προϋποθέσει$, οι απαλλαγέ$ κ.λπ. ταυτίζονται µε τα ισχύοντα στην 
ασφάλιση Γενική$ Αστική$ Ευθύνη$ έναντι τρίτων και Εργοδοτική$ 
Ευθύνη$ (παράγραφο$ 3.1 του παρόντο$). 
 
Εξαιρείται ο όρο$: cΗ ∆ΕΗ είναι συνασφαλισµένηd. 

 
3.53.53.53.5    Ασφάλιση ΠροσωπικούΑσφάλιση ΠροσωπικούΑσφάλιση ΠροσωπικούΑσφάλιση Προσωπικού    

 
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσει$: 

 
3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου  

 
Ο Ανάδοχο$ υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό 
και υπαλληλικό προσωπικό, σύµφωνα µε τι$ διατάξει$ τη$ 
Ελληνική$ Εργατική$ Νοµοθεσία$. Ειδικότερα για το ηµεδαπό 
προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική Νοµοθεσία 
ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισµό Κυρία$ ή 
Επικουρική$ ασφάλιση$, ανάλογα µε την ειδικότητα. 
Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που 
να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία τη$ Χώρα$ 
προέλευση$ του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στι$ διατάξει$ 
τη$ Ελληνική$ Εργατική$ Νοµοθεσία$. 

 
3.5.2 Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου  

 
Ο Ανάδοχο$ υποχρεούται να ασφαλίσει του$ πάση$ φύσεω$ 
συµβούλου$ ή συνεργάτε$ του που θα ασχοληθούν για τι$ ανάγκε$ 
τη$ Σύµβαση$. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχο$ πρέπει να 
µεριµνήσει για την ασφάλιση των συµβούλων ή συνεργατών του, 
ηµεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών 
ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα τη$ επιλογή$ του. 
 
Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτε$ 
και σύµβουλοι του Αναδόχου για του$ οποίου$ έχουν γίνει ήδη 
ανάλογε$ ασφαλίσει$ στη χώρα του$, οι οποίε$ ισχύουν για την 
εδώ παραµονή του$ και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νοµοθεσία. 
 
Ο Ανάδοχο$ έχει την ευθύνη τη$ φύλαξη$ και παρακολούθηση$ των 
αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των 
ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχο$ υποχρεούται να υποβάλει στην 
αρµόδια Υπηρεσία τη$ ∆ΕΗ Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πράγµατι οι 
σύµβουλοι, συνεργάτε$ του κ.λπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων. 
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3.63.63.63.6    Ασφάλιση Ασφάλιση Ασφάλιση Ασφάλιση ΚαΚαΚαΚατά Παντό$ Κινδύνου τά Παντό$ Κινδύνου τά Παντό$ Κινδύνου τά Παντό$ Κινδύνου Υλικών τη$ ∆ΕΗ που χορηγούνται Υλικών τη$ ∆ΕΗ που χορηγούνται Υλικών τη$ ∆ΕΗ που χορηγούνται Υλικών τη$ ∆ΕΗ που χορηγούνται 
στον Ανάδοχο στον Ανάδοχο στον Ανάδοχο στον Ανάδοχο     

 
Το ασφαλιστήριο Κατά Παντό$ Κινδύνου Υλικών, υπογεγραµµένο από τον 
Ανάδοχο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 
δεκαπέντε (15) ηµέρε$ πριν από την έναρξη των εργασιών ή την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχή$ των υπηρεσιών, 
οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτο. 

 
3.6.1 Αντικείµενο Ασφάλιση$  

 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά 
Παντό$ Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα, εφόδια, κ.λπ. 
που χορηγεί η ∆ΕΗ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών 
τη$ Σύµβαση$.  
 
Η ασφάλιση καλύπτει επίση$ και τα υλικά, µηχανήµατα κ.λπ., που 
τυχόν αποξηλώνονται από τι$ υπάρχουσε$ εγκαταστάσει$ τη$ ∆ΕΗ, 
από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και 
προορίζονται για επανατοποθέτησή του$ σε άλλο σηµείο των 
εγκαταστάσεων ή για επιστροφή του$ στι$ Αποθήκε$ τη$ ∆ΕΗ. 
 

3.6.2 Έκταση Κάλυψη$ 
 

α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγµή που τα υλικά 
αυτά παραδίδονται από τη ∆ΕΗ στον Ανάδοχο για την 
ενσωµάτωσή του$ στη Σύµβαση. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται 
χωρί$ διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια τη$ παραµονή$ του$ στου$ 
εν γένει αποθηκευτικού$ χώρου$ του Αναδόχου, είτε πρόκειται 
για ανοικτού$ ή κλειστού$ χώρου$ αποθήκευση$ ή ακόµη 
απερίφρακτου$ χώρου$ που όµω$ επιτηρούνται από ειδικά 
εντεταλµένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου και 
µέχρι την ενσωµάτωσή του$ στι$ εγκαταστάσει$ τη$ ∆ΕΗ ή την 
για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή του$ στι$ Αποθήκε$ τη$ ∆ΕΗ.  

 
β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωµένα υλικά αρχίζει 

από τη στιγµή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον 
Ανάδοχο, από τι$ εγκαταστάσει$ τη$ ∆ΕΗ και θα συνεχίζεται 
χωρί$ διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια τη$ παραµονή$ του$ στου$ 
εν γένει αποθηκευτικού$ χώρου$ του Αναδόχου, όπω$ αυτοί 
περιγράφονται ανωτέρω και µέχρι την επανατοποθέτηση των 
υλικών αυτών σε άλλο σηµείο των εγκαταστάσεων τη$ ∆ΕΗ, ή 
την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή του$ στι$ Αποθήκε$ τη$ 
∆ΕΗ.  

 
γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούµενα υλικά 

στον Ανάδοχο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των 
µεταφορών του$ (χερσαίε$ και θαλάσσιε$), εντό$ του 
Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίση$ επεκτείνεται ώστε 
να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε 
απερίφρακτου$ χώρου$, λόγω ανωτέρα$ βία$ (φωτιά ή 
πληµµύρα). 

 



 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Δ 1700003703   Σελίδα 12/12 
 

δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει µε την υποβολή τη$ ∆ήλωση$ 
του Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.6.5. 

 
3.6.3 Όριο Ασφαλιζόµενη$ Αξία$ Υλικών 

 
Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. 
ιδιοκτησία$ ∆ΕΗ που, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, προβλέπεται να 
έχει στα χέρια του ο Ανάδοχο$ για κάθε χρονική στιγµή, 
προσαυξηµένη κατά είκοσι τοι$ εκατό (20%) και στρογγυλευµένη 
στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν 
έξοδα διαχείριση$ µε τα οποία επιβαρύνονται οι κοστολογήσει$ 
των ζηµιωθέντων υλικών. Στι$ περιπτώσει$ που η ∆ΕΗ διαπιστώνει, 
από τα υπάρχοντα στα χέρια τη$ στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, 
εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησία$ ∆ΕΗ που έχει στα χέρια του ο 
Ανάδοχο$, είναι µεγαλύτερη τη$ προαναφερόµενη$ ασφαλιζόµενη$ 
αξία$, παρέχεται η δυνατότητα παρέµβαση$ τη$ ∆ΕΗ ώστε µε 
πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάµενη διαφορά. 

 
Το ανώτατο όριο ευθύνη$ των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και 
περιστατικό οποιασδήποτε απώλεια$, καταστροφή$, ζηµιά$, 
βλάβη$, κλοπή$, πυρκαγιά$ κ.λπ., µερική$ ή ολική$, είναι ίσο µε το 
σαράντα τοι$ εκατό (40%) τη$ αξία$ του χρεωστικού υπολοίπου 
του Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησία$ ∆ΕΗ 
που έχει στα χέρια του, όπω$ αναγράφεται στη Σύµβαση. Το ω$ 
άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη 
χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριάντα 

χιλιάδων (30.000)    ευρώ. 
 

3.6.4 Απαλλαγέ$ 
 

Απαλλάσσεται τη$ ασφαλιστική$ κάλυψη$, κατ’ ανώτατο ανά 
ζηµιογόνο γεγονό$, ποσό ύψου$ χιλίων (1.000) ευρώ.  

 
3.6.5 ∆ιάρκεια Ασφάλιση$  

 
Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αναδόχου µε τη ∆ΕΗ 
λήγει µετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του τελευταίου 
υλικού στι$ αποθήκε$ τη$ ∆ΕΗ και την υποβολή γραπτή$ ∆ήλωση$ 
του Αναδόχου προ$ τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντω$ 
θεωρηµένη από την αρµόδια Υπηρεσία τη$ ∆ΕΗ. 
 

3.6.6 Ζηµιέ$ - Αποζηµιώσει$ 
 

Σε περίπτωση ζηµία$ ή απώλεια$ υλικού ο Ανάδοχο$ υποχρεούται 
εντό$ δέκα (10) ηµερών να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική 
Εταιρεία και στην αρµόδια Υπηρεσία τη$ ∆ΕΗ.  
Σε περίπτωση ζηµία$ ή απώλεια$, ρητά συµφωνείται ότι η 
αποζηµίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ’ 
ευθεία$ στη ∆ΕΗ, καθαρή και απαλλαγµένη από πάση$ φύσεω$ 
επιβαρύνσει$. 

 


