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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ��ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ.!∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ.!∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ.!∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ.!    
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Αριθµό� ∆ιακήρυξη�:Αριθµό� ∆ιακήρυξη�:Αριθµό� ∆ιακήρυξη�:Αριθµό� ∆ιακήρυξη�:   1200012000120001200071907719077190771907    

 
Αντικείµενο:Αντικείµενο:Αντικείµενο:Αντικείµενο:      ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 

ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) 

ΕΤΩΝ.:ΕΤΩΝ.:ΕΤΩΝ.:ΕΤΩΝ.:    

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 3 
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Θερµοηλεκτρική & 

Υδροηλεκτρική 

Παραγωγή 

 

 

 ∆ΕΠΑΝ / Κλάδο� 

ΑΗΣ Λινοπεραµάτων 

 

    

    

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 

ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ 

(2) ΕΤΩΝ.:(2) ΕΤΩΝ.:(2) ΕΤΩΝ.:(2) ΕΤΩΝ.:    

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

 
 

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 που θα αναλάβει την  Παροχή Υπηρεσία�: 
,Μεταφορά υλικών, δεµάτων και εµπορευµάτων από την Αττική στον ΑΗΣ 
Λινοπεραµάτων και αντίστροφα, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών: 

 
2. Κριτήριο σύναψη� τη� σύµβαση� αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει τη� συνολική� τιµή�. 
 
3. Ο συνολικό� Προϋπολογισµό�, κατά την εκτίµηση τη� Επιχείρηση�, ανέρχεται σε 25.600,00 

€ € € €  Ο Προϋπολογισµό� αυτό� αποτελεί το ανώτατο όριο προσφορά�. 
 
4. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή του� θα γίνει στον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων 

στι� 06060606....09090909....2021202120212021, ηµέρα ∆ευτέρα∆ευτέρα∆ευτέρα∆ευτέρα και ώρα 13:00 µµ13:00 µµ13:00 µµ13:00 µµ (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�. 

 
- ∆ιαθέτουν άδεια άσκηση� επαγγέλµατο� οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και ∆.Χ. 

φορτηγά οχήµατα εθνικών µεταφορών συνολική� µεταφορική� ικανότητα� 

µεγαλύτερη� των 40 τόνων. 

 
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� 
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υπηρεσιών. 
 
7. Στο φάκελο τη� προσφορά� θα περιλαµβάνονται: 
 
7.1 Αντίγραφο τη� Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. 
 

7.2  Αναλυτική Κατάσταση στην οποία θα περιγράφονται τα ∆.Χ. φορτηγά οχήµατα εθνικών 

µεταφορών µε τα οποία ο ∆ιαγωνιζόµενο� προσφέρεται να εκτελέσει το Έργο του υπόψη 

∆ιαγωνισµού. Στην κατάσταση θα αναφέρονται για κάθε φορτηγό τα εξή� στοιχεία : 

- Αριθµό� Κυκλοφορία� 

- Έτο� κατασκευή� 

- Ηµεροµηνία Α΄ Κυκλοφορία� στην Ελλάδα 

- Ηµεροµηνία τελευταίου ελέγχου από ΚΤΕΟ 

- Ο ιδιοκτήτη� κάθε αυτοκινήτου 
 

Για την εκτέλεση τη� Για την εκτέλεση τη� Για την εκτέλεση τη� Για την εκτέλεση τη� Σύµβαση� θα πρέπειΣύµβαση� θα πρέπειΣύµβαση� θα πρέπειΣύµβαση� θα πρέπει    ηηηη    συνολική µεταφορική ικανότητα των συνολική µεταφορική ικανότητα των συνολική µεταφορική ικανότητα των συνολική µεταφορική ικανότητα των 

µεταφορικών του µέσων µεταφορικών του µέσων µεταφορικών του µέσων µεταφορικών του µέσων του ∆ιαγωνιζόµενου να του ∆ιαγωνιζόµενου να του ∆ιαγωνιζόµενου να του ∆ιαγωνιζόµενου να είναι µεγαλύτερη από 40 τόνου�.είναι µεγαλύτερη από 40 τόνου�.είναι µεγαλύτερη από 40 τόνου�.είναι µεγαλύτερη από 40 τόνου�.    

 

7.3 Αντίγραφο Αδειών κυκλοφορία� των προσφερόµενων ∆.Χ. φορτηγών οχηµάτων εθνικών 

µεταφορών 

7.4. Αντίγραφα  ∆ελτίων τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ)  

7.5  Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει αναχωρήσει� όλε� τι� εργάσιµε� ηµέρε� από Ηράκλειο και 

Πειραιά. 

 
7.6 Κάθε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη δυνατότητα παροχή� των υπηρεσιών 

7.7 η δήλωση νοµιµοποίηση� του προσφέροντο� σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην 
παρούσα υπόδειγµα 

 
7.8 η Οικονοµική Προσφορά µε συµπληρωµένα τα παρακάτω χορηγούµενα έντυπα: 

    α)  ‘‘Τιµολόγιο Προσφορά�’’  
    β)  ‘‘Προµέτρηση –Προϋπολογισµό� Προσφορά�’’ 
 

7.9  ∆ήλωση Συνυπευθυνότητα� σε περίπτωση υποβολή� προσφορά� από σύµπραξη/ένωση 
οικονοµικών φορέων 

   
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 1200071907 όπου και παρέχονται οι σχετικέ� µε 
την παραλαβή του� οδηγίε�. 
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Συνηµµένα: 
- Έντυπα Οικονοµική� προσφορά� (Προµέτρηση – Προϋπολογισµό� και Τιµολόγιο 

Προσφορά�)  
- Σχέδιο Σύµβαση�  
-  Περιγραφή εργασιών 
- Υποδείγµατα  



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΗΣ Λ 1200071907∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΗΣ Λ 1200071907∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΗΣ Λ 1200071907∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΗΣ Λ 1200071907

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ                                            

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (ΕΥΡΩ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ                                            

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΕΥΡΩ) 

1
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Kgr

2

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ∆ΕΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Kgr

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων …………………………………………………..….  δηλώνω ότι στι6 παρακάτω τιµέ6 του τιµολογίου περιλαµβάνονται όλε6 οι δαπάνε6 και 

επιβαρύνσει6 που προκύπτουν από το συµφωνητικό καθώ6 τα γενικά µου έξοδα και το εργολαβικό µου όφελο6 εκτό6 Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  Μεταφορά υλικών, δεµάτων και εµπορευµάτων από την Αττική στον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων και αντίστροφα, για χρονικό 

διάστηµα δύο (2) ετών.

Θερµοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική ΠαραγωγήΘερµοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική ΠαραγωγήΘερµοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική ΠαραγωγήΘερµοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική Παραγωγή

∆ΕΠΑΝ/ Κλάδο6 ΑΗΣ Λινοπεραµάτων∆ΕΠΑΝ/ Κλάδο6 ΑΗΣ Λινοπεραµάτων∆ΕΠΑΝ/ Κλάδο6 ΑΗΣ Λινοπεραµάτων∆ΕΠΑΝ/ Κλάδο6 ΑΗΣ Λινοπεραµάτων



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ                                            
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

1
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Kgr 550.000

2
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ∆ΕΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Kgr 60.000

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΗΣ Λ 1200071907∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΗΣ Λ 1200071907∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΗΣ Λ 1200071907∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΗΣ Λ 1200071907

Οι παρακάτω ποσότητε5 είναι οι προβλεπόµενε5 για διάρκεια δύο ετών. Οι ποσότητε5 αυτέ5 µπορούν να αυξηθούν ή µειωθούν 
χωρί5 ο Μεταφορέα5 να µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  Μεταφορά υλικών, δεµάτων και εµπορευµάτων από την Αττική προ5 τον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων και 
αντίστροφα, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.

Θερµοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική ΠαραγωγήΘερµοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική ΠαραγωγήΘερµοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική ΠαραγωγήΘερµοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική Παραγωγή

∆ΕΠΑΝ/ Κλάδο5 ΑΗΣ Λινοπεραµάτων∆ΕΠΑΝ/ Κλάδο5 ΑΗΣ Λινοπεραµάτων∆ΕΠΑΝ/ Κλάδο5 ΑΗΣ Λινοπεραµάτων∆ΕΠΑΝ/ Κλάδο5 ΑΗΣ Λινοπεραµάτων
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Θερµοηλεκτρική & 
Υδροηλεκτρική 

Παραγωγή 
 
 

 ∆ΕΠΑΝ / Κλάδο  
ΑΗΣ Λινοπεραµάτων 

 
 
 

 
 

Αριθµό  ∆ιακήρυξη : 1200071907. 

 
Αριθµό  Σύµβαση :……………..…  

 

Ηµεροµηνία: ………………………..  
 

Αντικείµενο:Αντικείµενο:Αντικείµενο:Αντικείµενο:    1ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ε1ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ε1ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ε1ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 

ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) 
ΕΤΩΝ.>ΕΤΩΝ.>ΕΤΩΝ.>ΕΤΩΝ.>    

    

 
 
 

 
 

ΣΧΕ∆ΙΟΣΧΕ∆ΙΟΣΧΕ∆ΙΟΣΧΕ∆ΙΟ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΗ∆ΕΗ∆ΕΗ∆ΕΗ    
Πληροφορίε : ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Τηλέφωνο: 2810-376363 

email: d.damianakis@dei.com.gr 
ΑΦΜ:090000045 ∆ΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 
    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΑΝΑ∆ΟΧΟΥΑΝΑ∆ΟΧΟΥΑΝΑ∆ΟΧΟΥ    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
∆ιεύθυνση: 

Τηλέφωνο: Fax: 
email:  
ΑΦΜ: ∆ΟΥ: 

 
Σχετικά:Σχετικά:Σχετικά:Σχετικά:    
Αριθµό  Αίτηση : 1200071907 

Κάλυψη: Μερική �  Τελική  �  Ολική � 
Αίτηση Τιµών: 
Ηµεροµηνία Προσφορών:06.09.2021 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωση : 
Αξία: 
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ΠεριεχόµεναΠεριεχόµεναΠεριεχόµεναΠεριεχόµενα    

 

(ΣΧΕ∆ΙΟ) ............................................................................................................................................................................... 4 
1. Αντικείµενο ............................................................................................................................................................... 4 
2. Τιµέ  - Συµβατικό τίµηµα - ................................................................................................................................ 4 

3. Τόπο , τρόπο  και χρόνο  παροχή  υπηρεσιών. Εκπροσώπηση τη  Επιχείρηση  και του 
Αναδόχου. ........................................................................................................................................................................... 5 
4. Προθεσµίε  εκτέλεση  των εργασιών .............................................................................................................. 6 

5. Ποινικέ  Ρήτρε  ...................................................................................................................................................... 6 
6. Εγγύηση Καλή  Εκτέλεση  .................................................................................................................................. 7 
7. Οργάνωση - Έλεγχο  Υπηρεσιών .................................................................................................................... 7 

8. Τρόπο  και χρόνο  πληρωµή  ......................................................................................................................... 8 
9. Τροποποίηση Σύµβαση  κατά την εκτέλεσή τη  ..................................................................................... 8 
10. Ελαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιών ......................................................................................... 8 

11. Ευθύνε  Αναδόχου ............................................................................................................................................ 8 
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση .......................................................................................................................... 9 
13. Ανωτέρα Βία ........................................................................................................................................................ 9 

14. Παράβαση Σύµβαση  - Καταγγελία ........................................................................................................ 10 
15. Λύση Σύµβαση  ................................................................................................................................................ 10 
16. Επίλυση διαφορών ......................................................................................................................................... 10 

17. Ασφαλιστικέ  καλύψει  ................................................................................................................................. 11 
18. Ισχύ  Σύµβαση  ................................................................................................................................................ 11 
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ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗ    ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

(ΣΧΕ∆ΙΟ) 

 
 Στα Λινοπεράµατα σήµερα την ………………..…… µεταξύ των συµβαλλοµένων: 
 

α) του πρώτου των συµβαλλοµένων µε την επωνυµία ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε., 
ΑΦΜ 094000045 και διακριτικό τίτλο ∆ΕΗ ΑΕ∆ΕΗ ΑΕ∆ΕΗ ΑΕ∆ΕΗ ΑΕ (εφεξή  ∆ΕΗ ή Επιχείρηση), που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδό  Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπω  εν προκειµένω νόµιµα 

εκπροσωπείται από τον κο Συγγελάκη Πολυάνθη, ∆/ντη Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραµάτων, και 
 
β) του δεύτερου των συµβαλλοµένων …………………… (εφεξή  Ανάδοχο  ή Μεταφορέα ), που 

εδρεύει ………… και εκπροσωπείται νόµιµα, σε αυτήν την περίπτωση από …………, 
 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίω  αποδεκτά, χωρί  καµία επιφύλαξη 

τα ακόλουθα: 
 
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 

1ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ 
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ>>>>.... 
 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω αναφερόµενα καθώ  και µε 
τα επισυναπτόµενα: 

-  Περιγραφή Εργασιών  

- Προµέτρηση-Προϋπολογισµό  

- -Τιµολόγιο  

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρο  τη  παρούσα  
 

 

2.2.2.2.    Τιµέ Τιµέ Τιµέ Τιµέ     ----    Συµβατικό τίµηµα Συµβατικό τίµηµα Συµβατικό τίµηµα Συµβατικό τίµηµα ----    
 

2.1 Οι τιµέ  µονάδα  είναι σταθερέ  και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε 

αναπροσαρµογή/αναθεώρηση. 
 
Οι τιµέ  Μονάδα  για τη µεταφορά από Αττική προ  ΑΗΣ Λινοπεραµάτων και 

αντίστροφα αναφέρονται στο τιµολόγιο τη  σύµβαση . 
 

2.2 Το Συµβατικό Τίµηµα τη  παροχή  υπηρεσιών, ανέρχεται σε ………..……………..  πλέον  

ΦΠΑ  . 
 

Το συµβατικό Τίµηµα υπολογίστηκε ω  άθροισµα των τιµών µονάδα  του 

''Τιµολογίου'' επί τι  αντίστοιχε  ποσότητε  που αναγράφονται στο τεύχο  
''Προµέτρηση-Προϋπολογισµό ''. 

 

Οι αναφερόµενε  ποσότητε  στο Τεύχο  Προµέτρηση - Προϋπολογισµό  έχουν 
αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικέ  και κατ' ουδένα τρόπο συνιστούν 
δέσµευση τη  Επιχείρηση . Συνεπώ  θα υπόκεινται σε αυξοµειώσει , κατά την κρίση και 

τι  ανάγκε  τη  ∆ΕΗ χωρί  ο Μεταφορέα  να δικαιούται να προβάλει αξιώσει  για 
αποζηµίωση. 
Οι πληρωµέ  θα γίνονται µόνο για τι  πραγµατικά εκτελεσθείσε  ποσότητε  εργασιών. 
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2.3 Για αποστολή δεµάτων ή υλικών που δεν καλύπτονται από το τιµολόγιο, η τιµή θα 
διαµορφώνεται κατόπιν ειδική  συµφωνία  µε βάση και τα παρακάτω: 
 

2.3.1 Σε περιπτώσει  ογκωδών υλικών  
Με δεδοµένο το ωφέλιµο φορτίο (20-25 tn περίπου) ενό  αυτοκινήτου και το όγκο τη  
καρότσα  αυτού (70m3 περίπου) και µε την παραδοχή ότι 1 tn φορτίου αντιστοιχεί σε 

3m3 φορτίου, διευκρινίζεται ότι ογκώδη υλικά θεωρούνται αυτά που έχουν όγκο 
µεγαλύτερο του τριπλασίου του βάρου  του .   

 

Η τιµή κοµίστρου για τα ογκώδη υλικά θα υπολογίζεται σε €/m³ η οποία θα προκύπτει 
από την αντίστοιχη προσφερόµενη τιµή €/Kgr x το συντελεστή 400. 

 

Σηµειώνεται ότι το συνολικό κόµιστρο που υπολογίζεται µε βάση €/m³ δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το γινόµενο του ωφέλιµου φορτίου τη  άδεια  του οχήµατο  x €/kgr 

 

2.3.2 Στι  περιπτώσει  µεταφορά  φορτίων µικρότερου βάρου  των 500 χλγ από από από από 

εγκαταστάσει  προµηθευτών στην Αττική ή εγκαταστάσει  τη  ∆ΕΗεγκαταστάσει  προµηθευτών στην Αττική ή εγκαταστάσει  τη  ∆ΕΗεγκαταστάσει  προµηθευτών στην Αττική ή εγκαταστάσει  τη  ∆ΕΗεγκαταστάσει  προµηθευτών στην Αττική ή εγκαταστάσει  τη  ∆ΕΗ στην Αττική 
ω  ελάχιστο τιµολογητέο βάρο  φορτίου, µε βάση το οποίο θα υπολογίζεται το 
τίµηµα κάθε τµηµατική  µεταφορά , συµφωνείται το βάρο  των 500 χλγ. 

 
2.3.3 Στι  περιπτώσει  µεταφορά  φορτίων µικρότερου βάρου  των 50 χλγ από την 
αποθήκη του Μεταφορέα στην Αττική, ω  ελάχιστο τιµολογητέο βάρο  φορτίου, µε 

βάση το οποίο θα υπολογίζεται το τίµηµα κάθε τµηµατική  µεταφορά , 
συµφωνείται το βάρο  των 50 χλγ. 
 

2.3.3 Σε εξαιρετικέ  περιπτώσει  µεταφορά  ευπαθών υλικών ή υλικών που λόγω τη  
φύση  του  ή λόγω των διαστάσεών του  δεν είναι δυνατή η στοιβασία του , 
σύµφωνα µε έγγραφη υπόδειξη επί του δελτίου αποστολή  του υπευθύνου τη  

αποθήκη  φόρτωση  ή και τη  παραλήπτρια  αποθήκη , και για το λόγο αυτό 
καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο (τρέχοντα µέτρα κάλυψη  καρότσα ) από ότι ο 
όγκο  του , τότε το κόµιστρο θα υπολογίζεται µε βάση το πληρωτέο βάρο  το 

οποίο προκύπτει ω  εξή : 
 

Πληρωτέο βάρο  = ωφέλιµο φορτίο οχήµατο  / µήκο  καρότσα   (βάσει αδεία  ) X  

µέτρα κάλυψη  καρότσα . 
 

Ο υπολογισµό  των τρεχόντων µέτρων που καταλαµβάνουν στην καρότσα του 

οχήµατο  τα   υλικά που έχουν χαρακτηριστεί µη στοιβάξιµα θα γίνεται ω  εξή : 
  
                                       µήκο  κιβωτίου Χ πλάτο  κιβωτίου 

                                             πλάτο  καρότσα  (οχήµατο ) 
  
Στην περίπτωση αυτή η φορτωτική του Μεταφορέα θα συνοδεύεται µε αναλυτικό 

υπολογισµό σχετικά µε τα τρέχοντα µέτρα του εκάστοτε αντίστοιχου φορτίου. 
 
2.4  Στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνεται κάθε απαίτηση του Αναδόχου, του δηµοσίου ή 

τρίτου, σχετική µε αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.    
 
 

3.3.3.3.    Τόπο Τόπο Τόπο Τόπο ,,,,    τρόπο τρόπο τρόπο τρόπο     και χρόνο και χρόνο και χρόνο και χρόνο     παπαπαπαροχή  υπηρεσιώνροχή  υπηρεσιώνροχή  υπηρεσιώνροχή  υπηρεσιών. . . . Εκπροσώπηση τη  Επιχείρηση Εκπροσώπηση τη  Επιχείρηση Εκπροσώπηση τη  Επιχείρηση Εκπροσώπηση τη  Επιχείρηση     και και και και 
του Αναδόχουτου Αναδόχουτου Αναδόχουτου Αναδόχου....        

 

  Οι υπηρεσίε , όπω  περιγράφονται στην Σύµβαση και τα συνηµµένα τη  θα παρασχεθούν 
στο ΑΗΣ Λινοπεραµάτων  για χρονικό διάστηµα δύο ετών. 
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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 Τοµέα  ∆ιοικητικοοικονοµικού του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραµάτων.  
Αναλυτικά τα στοιχεία τη /των ω  άνω ∆ιεύθυνση /εων και του εκπροσώπου τη  
Επιχείρηση , είναι τα ακόλουθα:  

 
- ∆ιεύθυνση ∆ΕΗ ΑΕ /∆ΕΠΑΝ/ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 

Ταχ. ∆/νση:  71500 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ονοµατεπώνυµο:  
Τηλέφωνο:    
e-mail:    

 
 

4. 4. 4. 4. Προθεσµίε  εκτέλεση  των εργασιώνΠροθεσµίε  εκτέλεση  των εργασιώνΠροθεσµίε  εκτέλεση  των εργασιώνΠροθεσµίε  εκτέλεση  των εργασιών            

    
Ο Ανάδοχο  αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει τι  υπηρεσίε  που προβλέπονται 
από τη Σύµβαση για συνολικό διάστηµα δύο ετών από την ηµεροµηνία υπογραφή  τη  µε 

τι  ακόλουθε  τµηµατικέ  προθεσµίε : 
 
Η φόρτωση των υλικών θα γίνεται το αργότερο την εποµένη τη  σχετική  έγγραφη  ή 

τηλεφωνική  ειδοποίηση  και αυθηµερόν θα γίνεται η προώθηση του  στον τόπο 
προορισµού. Για τυχόν καθυστερήσει  από ανωτέρα βία θα ειδοποιείται άµεσα ο 
αρµόδιο  τη  εντολή . 

Σε περίπτωση αδυναµία  του Μεταφορέα να εκτελέσει µεταφορέ  µέσα στον παραπάνω 
χρόνο µε δικά του µεταφορικά µέσα είναι υποχρεωµένο  να εκτελέσει την µεταφορά στον 
ίδιο χρόνο έστω και µε άλλα µέσα (όχι δικά του) και µε του  ίδιου  όρου . 

Εάν ο Μεταφορέα  καθυστερήσει να διαθέσει µεταφορικό µέσο, πέραν από τι  
προθεσµίε  που καθορίζονται παραπάνω, η ∆ΕΗ δικαιούται µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 13 τη  σύµβαση , να µεταφέρει τα υλικά µε οποιοδήποτε 

πρόσφορο, κατά την κρίση τη  µεταφορικό µέσο. Στην περίπτωση αυτή ο Μεταφορέα  
ευθύνεται για κάθε τυχόν επιπλέον διαφορά, που θα καταβάλλει η ∆ΕΗ πέραν του 
συµβατικού τιµήµατο  τη  µεταφορά  αυτή  και η τυχόν επιπλέον επιβάρυνση θα 

παρακρατείται από το λαβείν του Μεταφορέα. 
 
 

5555....    Ποινικέ  Ρήτρε Ποινικέ  Ρήτρε Ποινικέ  Ρήτρε Ποινικέ  Ρήτρε     
    
5.1 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχο , για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτό  από τι  

περιπτώσει  ανώτερη  βία  ή πταίσµατο  τη  ∆ΕΗ δεν τηρήσει τι  προθεσµίε  που 
ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντο  ή δεν συµµορφωθεί γενικά µε οποιοδήποτε από 
του  όρου  τη  παρούσα  σύµβαση , που θεωρούνται όλοι εξ ίσου ουσιώδει  θα 

υποχρεούται να αποκαταστήσει αµέσω  και χωρί  δικαιολογία κάθε θετική ζηµιά τη  
∆ΕΗ εξ αιτία  των παραλείψεων του. 

 

5.2.  Εάν ο Μεταφορέα  δεν εκτελέσει την µεταφορά στον προβλεπόµενο χρόνο µε δική του 
υπαιτιότητα, η ∆ΕΗ δικαιούται να µεταφέρει τα υλικά µε οποιοδήποτε πρόσφορο, κατά 
την κρίση τη  µεταφορικό µέσο. Στην περίπτωση αυτή ο Μεταφορέα  θα υποχρεούται 

να καταβάλλει την τυχόν επιπλέον διαφορά, που θα καταβάλλει η ∆ΕΗ πέραν του 
συµβατικού τιµήµατο  τη  µεταφορά  αυτή  και επίση  θα καταβάλλει ποινική ρήτρα 
ίση µε το 20% τη  Συµβατική  αξία  τη  µεταφορά  αυτή . 

Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ω  ανώτατο όριο το πέντε τοι  εκατό (5%) 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 Εγγύηση Καλή  Εκτέλεση  τη  Σύµβαση  αν προβλέπεται ή και από 
τα δύο. 

 

 
6666....    Εγγύηση Εγγύηση Εγγύηση Εγγύηση ΚΚΚΚαλή  Εκτέλεση αλή  Εκτέλεση αλή  Εκτέλεση αλή  Εκτέλεση     

 

Ο Ανάδοχο  ω  Εγγύηση Καλή  Εκτέλεση  κατέθεσε στην Επιχείρηση σήµερα, την 
Εγγυητική Επιστολή αριθµό  …… που εξέδωσε ……….…… για το ποσό των .......... Ευρώ που 
αντιστοιχεί στο πέντε τοι  εκατό (5%) του Συµβατικού Τιµήµατο . 

Οι παραπάνω εγγυήσει  παρέχονται µε τη µορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίε  
εκδίδονται µε δαπάνε  του Προµηθευτή, σύµφωνα µε αντίστοιχα υποδείγµατα τη  
Επιχείρηση , του  όρου , τι  προϋποθέσει  και το ποσό που καθορίζονται στο 

Συµφωνητικό ή στου  Ειδικού  Όρου  τη  Σύµβαση  και τα αναφερόµενα στι  επόµενε  
παραγράφου . 
 

Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλή Εκτέλεση  (ΕΕΚΕ), σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο υπόδειγµα τη  Επιχείρηση , η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικέ  επιχειρήσει  κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β και γ τη  παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορεί , τη  αποδοχή  
τη  ∆ΕΗ, τι  οποίε  η Επιχείρηση δεν µπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που 
λειτουργούν νόµιµα σε χώρα τη  ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτε  χώρε  που έχουν υπογράψει 

και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου και έχουν σύµφωνα µε τι  ισχύουσε  διατάξει , αυτό το δικαίωµα. 
 

Μπορεί επίση  να εκδίδεται από το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
(Τ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

 
Η Επιχείρηση, κατά την κρίση τη , δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, µερικά 
ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησή  τη  κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη 

Σύµβαση. 
 
Αν δεν υπάρχει λόγο  για την κατάπτωσή τη , η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον 

εκδότη τη , 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, 

 
 
7777....    Οργάνωση Οργάνωση Οργάνωση Οργάνωση ----    Έλεγχο  ΥπηρεσιώνΈλεγχο  ΥπηρεσιώνΈλεγχο  ΥπηρεσιώνΈλεγχο  Υπηρεσιών    

 
   7.1 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. 
 
7.2 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. 
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 Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση µε κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη 
του Αναδόχου. 

 

 
8888....    Τρόπο  και χρόνο  πληρωµή Τρόπο  και χρόνο  πληρωµή Τρόπο  και χρόνο  πληρωµή Τρόπο  και χρόνο  πληρωµή     

 

Οι πληρωµέ  θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ηµέρα από την ηµεροµηνία 
πιστοποίηση  από την Επιχείρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την έκδοση  του 
σχετικού Τιµολογίου, εφόσον ο Ανάδοχο  προσκοµίσει πριν από την πληρωµή 

οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτηθεί από την Υπηρεσία σχετικά µε την τήρηση τη  
εργατική  και ασφαλιστική  νοµοθεσία . 

 

 
 

9999....    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 . 

 

 
10101010....    Ελαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιώνΕλαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιώνΕλαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιώνΕλαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιών    

 

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχή  των υπηρεσιών, 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. 

 
 

11.11.11.11.    ΕυθΕυθΕυθΕυθύνε  Αναδόχουύνε  Αναδόχουύνε  Αναδόχουύνε  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. 
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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 . 
 
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. 

 

11.7 Το προσωπικό του Αναδόχου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώ  και 
συνεργαζόµενοι µε αυτού  τρίτοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασία  στο πλαίσιο τη  
Σύµβαση , ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησή  του , είναι υποχρεωµένο κατά 

την παροχή των υπηρεσιών µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνε  του Αναδόχου, εφόσον 
απαιτηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, να φορά ενιαία και αναγνωρίσιµη 
ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά τη  εταιρεία  του Αναδόχου ή και του 

Υπεργολάβου και να φέρει σε εµφανή θέση κάρτα µε φωτογραφία και τα στοιχεία 
του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητά του. 

 

11.8 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη τήρηση  από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών 
του σε θέµατα Υγεία  και Ασφάλεια  στην Εργασία, η Επιχείρηση διατηρεί το 
δικαίωµα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόµενων υπηρεσιών µε ευθύνη του 

Αναδόχου, ο οποίο  σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει µε δαπάνε  του 
οποιαδήποτε σχετική οικονοµική επιβάρυνσή τη  (επιβολή προστίµων, δαπάνε  
αποκατάσταση , αποζηµιώσει  υπέρ τρίτων κ.λπ.).  

Οι πιο πάνω ευθύνε  του Αναδόχου δεν είναι περιοριστικέ  και δεν µειώνεται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ω  εργοδότη, στα θέµατα Υγεία  και 
Ασφάλεια  του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
11.9 Ο Ανάδοχο  υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή 

περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 
Ο Ανάδοχο  είναι αποκλειστικά υπεύθυνο  για την προστασία του περιβάλλοντο  κατά 

την παροχή των υπηρεσιών τη  Σύµβαση  και δεν µειώνεται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο η ευθύνη του αυτή. 
 
 

11112222....    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 . 

 
11113333....    Ανωτέρα ΒίαΑνωτέρα ΒίαΑνωτέρα ΒίαΑνωτέρα Βία    

 

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. 



Σελίδα 10101010 από 11111111 
 

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. 
 
 

11114444....    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. 

 

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 . 

 
 

11115555....    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. 

 

 
11116666....    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. 

    

 



Σελίδα 11111111 από 11111111 
 

17.17.17.17.    Ασφαλιστικέ  καλύψει Ασφαλιστικέ  καλύψει Ασφαλιστικέ  καλύψει Ασφαλιστικέ  καλύψει     
 
Συµφωνείται ρητά, ότι κάθε ευθύνη για ατύχηµα που θα συµβεί, από οποιοδήποτε λόγο, 

κατά την εκτέλεση τη  παρούσα  σύµβαση , είτε στο προσωπικό του Μεταφορέα, είτε στο 
προσωπικό τη  ∆ΕΗ, είτε σε άλλον τρίτο που βρίσκεται πάνω στο αυτοκίνητο ή όχι, καθώ  
και σε πράγµατα αυτών και τη  ∆ΕΗ που βρίσκονται εκτό  του αυτοκινήτου ή 

µεταφέρονται µ' αυτό, βαρύνει αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου το Μεταφορέα και µόνον 
αυτόν και αποκλείεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ευθύνη τη  ∆ΕΗ. 
Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει την υποχρέωση για αποζηµίωση για σωµατικέ  βλάβε  ή 

θάνατο προσώπου, για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικέ  ζηµιέ  όλων των 
παραπάνω προσώπων και πραγµάτων. 
Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται από το Μεταφορέα πρέπει να είναι ασφαλισµένα για 

όλη τη διάρκεια τη  σύµβαση  για τα ελάχιστα ποσά που ορίζει ο νόµο . 
 
Η ασφαλιστική κάλυψη του Μεταφορέα δεν τον απαλλάσσει από τι  υποχρεώσει  και τι  

ευθύνε  του έναντι τη  ∆ΕΗ Α.Ε., ενδεικτικά δε αναφέρεται ότι αυτό  ευθύνεται και για τι  
εξαιρέσει  και απαλλαγέ  που περιλαµβάνονται στα ασφαλιστήρια. 

 

 
11118888....    Ισχύ  Σύµβαση Ισχύ  Σύµβαση Ισχύ  Σύµβαση Ισχύ  Σύµβαση     

 

 Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφή  τη  από του  

αντισυµβαλλόµενου   

  Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε 
η ∆ΕΗ και το άλλο ο Ανάδοχο  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ     

  

  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 



Θερµοηλεκτρική & 

Υδροηλεκτρική 

Παραγωγή 

 

 

 ∆ΕΠΑΝ / Κλάδο� 

ΑΗΣ Λινοπεραµάτων 

 

Αριθµό� ∆ιακήρυξη�:Αριθµό� ∆ιακήρυξη�:Αριθµό� ∆ιακήρυξη�:Αριθµό� ∆ιακήρυξη�:   1200012000120001200071907719077190771907    

 

Αντικείµενο:Αντικείµενο:Αντικείµενο:Αντικείµενο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ.9ΕΤΩΝ.9ΕΤΩΝ.9ΕΤΩΝ.9    

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

    

1.1.1.1. ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

    

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών αφορά την µεταφορά κάθε λογή� υλικών (βαρέλια µε 

ελαιολιπαντικά, ανταλλακτικά, πυρόχωµα, στουπί, υαλοβάµβακα�, υδράσβεστο� σε 

σακιά κ.λ.π.) από την Αττική προ� ΑΗΣ Λινοπεραµάτων και αντιστρόφω�, µε φορτηγά 

αυτοκίµητα ∆.Χ.  

Τα υλικά από Αττική προ� ΑΗΣ Λινοπεραµάτων είτε θα παραδίδονται στην αποθήκη του 

Μεταφορέα στην Αθήνα από τι� συνεργαζόµενε� µε τη ∆ΕΗ  εταιρείε�, είτε µετά από 

σχετική εντολή τη� ∆ΕΗ θα παραλαµβάνονται από τον Μεταφορέα από τι� 

εγκαταστάσει�  των προµηθευτών τη� στην Αττική. 

Στην περίπτωση παραλαβή� και παράδοση� υλικών σε εγκαταστάσει� τη� ∆ΕΗ στην 

Αττική ή εγκαταστάσει� προµηθευτών τη� στην Αττική θα αναγράφεται στη σχετική 

φορτωτική ότι τα υλικά προέρχονται από περισυλλογήαπό περισυλλογήαπό περισυλλογήαπό περισυλλογή. 

Στο Ηράκλειο όλα τα υλικά θα παραδίδονται και θα παραλαµβάνονται στον ΑΗΣ Στο Ηράκλειο όλα τα υλικά θα παραδίδονται και θα παραλαµβάνονται στον ΑΗΣ Στο Ηράκλειο όλα τα υλικά θα παραδίδονται και θα παραλαµβάνονται στον ΑΗΣ Στο Ηράκλειο όλα τα υλικά θα παραδίδονται και θα παραλαµβάνονται στον ΑΗΣ 

ΛινοπεραµάτωνΛινοπεραµάτωνΛινοπεραµάτωνΛινοπεραµάτων....    

    

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

 

Οι υπηρεσίε�, τι� οποίε� έχει υποχρέωση να προσφέρει ο Μεταφορέα�, περιλαµβάνουν 

χωρί� εξαίρεση όλε� τι� εργασίε�, πράξει�, ενέργειε� και υπηρεσίε�, που απαιτούνται 

για τη γρήγορη, απρόσκοπτη και ασφαλή µεταφορά των υλικών τη� ∆ΕΗ από τον τόπο 

παραλαβή� του� στον τόπο προορισµού του�. 

 

Ειδικότερα οι παραπάνω υπηρεσίε� περιλαµβάνουν εντελώ� ενδεικτικά τι� ακόλουθε� 

εργασίε� : 

Παραλαβή από τον Μεταφορέα των υλικών που πρόκειται να µεταφερθούν, πάνω στο 

µεταφορικό του µέσο, στον τόπο φόρτωση�, έλεγχο τη� συσκευασία� αυτών, µέτρηση 

κατά είδο� συσκευασία� και κατά είδο� γυµνών τεµαχίων και διαπίστωση ότι αυτά 

συµφωνούν απόλυτα µε όσα αναγράφονται στο σχετικό δελτίο αποστολή�, την ασφαλή 



µεταφορά των παραπάνω εφοδίων στον τόπο προορισµού και την παράδοσή του� 

στον κατά περίπτωση παραλήπτη. Ο εκπρόσωπο� του παραλήπτη θα υπογράφει τη 

φορτωτική για την παραλαβή των υλικών, αφού ελέγξει το είδο� του φορτίου, το βάρο�, 

τη συσκευασία και τι� διαστάσει�.  

Η στοιβασία των υλικών κατά τρόπο ασφαλή πάνω στο µεταφορικό µέσο του 

Μεταφορέα καθώ� και η αποστοιβασία αυτών στον τόπο προορισµού και η παράδοσή 

του� κοντά στο άνοιγµα του αυτοκινήτου θα γίνεται µε φροντίδα, δαπάνε� και ευθύνη 

του για τυχόν ζηµιέ�, από κατάλληλο εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο θα διαθέτει ο 

µεταφορέα�. 

Η φόρτωση των υλικών θα γίνεται το αργότερο την εποµένη τη� σχετική� έγγραφη� ή 

τηλεφωνική� ειδοποίηση� και αυθηµερόν θα γίνεται η προώθηση του� στον τόπο 

προορισµού. Για το σκοπό αυτό ο Μεταφορέα� πρέπει να έχει αναχωρήσει� όλε� τι� 

εργάσιµε� ηµέρε� από Ηράκλειο και Πειραιά. 

Για τυχόν καθυστερήσει� από ανωτέρα βία θα ειδοποιείται άµεσα ο αρµόδιο� τη� 

εντολή�. 

 

Ο Μεταφορέα� υποχρεούται να παραδίδει ποσοτικά και ποιοτικά στι� αποθήκε� τη� 

∆ΕΗ ή του� προµηθευτέ� τα υλικά, όπω� τα παραλαµβάνει από τι� εγκαταστάσει� τη� 

∆ΕΗ ή του προµηθευτή. Ευθύνεται δε για κάθε έλλειµµα ή ζηµιά που τυχόν θα υποστεί 

η ∆ΕΗ κατά την εκτέλεση κάθε µεταφορά� (ελλείµµατα, αλλοίωση περιεχοµένου, 

ατυχήµατα και ζηµιέ� στο φορτίο από διάφορε� αιτίε� κ.λ.π.), εξαιρουµένων των 

περιπτώσεων ανωτέρα� βία� και υπαιτιότητα� τη� ∆ΕΗ. 

Σε περίπτωση ζηµιά�, ολική� ή µερική� απώλεια� υλικού ο Μεταφορέα� υποχρεούται σε 

πλήρη αποζηµίωση τη� ∆ΕΗ. 

 

Η ασφάλιση των υλικών θα γίνεται από τον Μεταφορέα µε δαπάνε� του και θα 

καλύπτει πλήρω� την αξία των υλικών . 

 

Στην φορτωτική πρέπει, µεταξύ των άλλων, να µνηµονεύονται απαραίτητα το 

συµβατικό τίµηµα, µε κάθε λεπτοµέρεια, καθώ� επίση� το είδο� του υλικού, το βάρο� ή 

κατά περίπτωση ο όγκο� του υλικού που µεταφέρθηκε. 

 

Ο Μεταφορέα� βαρύνεται µε κάθε ποσό που τυχόν θα επιβληθεί σ' αυτόν ή στη ∆ΕΗ 

λόγω σταλιών, υπερωριών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, από δική του υπαιτιότητα, 

καθώ� επίση� και για οποιεσδήποτε µη κανονικά χρεούµενε� στη ∆ΕΗ επιβαρύνσει�, για 

την παραλαβή, µεταφορά και παράδοση οποιονδήποτε υλικών, από υπαιτιότητα του 

Μεταφορέα, ή λόγω εκτελέσεω� των σχετικών εργασιών σε ώρε� εκτό� του ισχύοντο� 

κανονικού ωραρίου, µε πρωτοβουλία του.  

Ο Μεταφορέα� βαρύνεται επίση� µε οποιαδήποτε ποσά, που τυχόν θα καταβάλλει ο 

ίδιο� για λογαριασµό τη� ∆ΕΗ, σε σωµατεία, οργανισµού� ή ιδιώτε�, τα οποία δεν είναι 

νόµιµα δικαιολογηµένα. 

Ο Μεταφορέα� οφείλει να συµµορφώνεται προ� όλου� του� ισχύοντε� νόµου�, 

διατάγµατα, κανονισµού�, διατάξει� κ.λ.π. 

 

Η ∆ΕΗ έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί δικά τη� µεταφορικά µέσα για οποιαδήποτε 

µεταφορά χωρί� ο µεταφορέα� να έχει οποιαδήποτε απαίτηση αποζηµιώσεω�. 



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΕΠΑΝ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΗΣ Λ 1200071907 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α' 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Ο ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 
 



 

 
 
Θερµοηλεκτρική      & 

Υδροηλεκτρική 

Παραγωγή 

 ∆ΕΠΑΝ/ Κλάδο� ΑΗΣ 

Λινοπεραµάτων 

 

 
 
 
 
 
                                                                 ∆ιακήρυξη:  1200071907 

 

 

            Αντικείµενο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΗ ΣΤΟΝ ΚΗ ΣΤΟΝ ΚΗ ΣΤΟΝ 

ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ  

 

 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ    
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ΠεριεχόµεναΠεριεχόµεναΠεριεχόµεναΠεριεχόµενα    

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  ....................... Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτη�.σελιδοδείκτη�.σελιδοδείκτη�.σελιδοδείκτη�. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................................................................ 5 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ................................................................................................................................... 9 

 



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    

 

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 ∆εν έχει υποπέσει σε παραβάσει� τη� εργατική� νοµοθεσία� που επιφέρουν 

επιβολή σε βάρο� του προστίµων και συνιστούν λόγο αποκλεισµού σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία      

 

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� 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.  

 

    Ηµεροµηνία5555:…………… 

 

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



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    

    

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

 

Ηµεροµηνία: 

Προ� 

τη ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 

Σα� γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σα� υπέρ του 

∆ιαγωνιζοµένου σα�:  

 

……1111…… 

 

παραιτούµενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση τη�  διζήσεω� και 

διαιρέσεω�, καθώ� και από τι� µη προσωποπαγεί� ενστάσει� του πρωτοφειλέτη, ευθυνόµενοι 

σε ολόκληρο και ω� αυτοφειλέτε� και µέχρι του ποσού των ……2222……, για τη συµµετοχή  του 

παραπάνω ∆ιαγωνιζόµενου στο διενεργούµενο διαγωνισµό µε αντικείµενο ……………………………………, 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. …… ∆ιακήρυξή σα� και των συµπληρωµάτων αυτή�, αντίγραφο των 

οποίων µα� παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε µε την παρούσα η λήψη τούτου. 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 

∆ιαγωνιζόµενο� παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνε� τι� οποίε� ανέλαβε µε τη 

συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση µε την παρούσα να σα� 

καταβάλουµε αµελλητί και σε κάθε περίπτωση εντό� πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη 

ειδοποίησή σα�, χωρί� καµιά από µέρου� µα� αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρί� 

να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη τη� απαίτησή� σα�, το ποσό τη� εγγύηση� στο σύνολό του ή 

µέρο� του, σύµφωνα µε τι� οδηγίε� σα� και αµέσω� µετά το σχετικό αίτηµά σα�, χωρί� να 

απαιτείται για την παραπάνω πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση του ∆ιαγωνιζόµενου και χωρί� να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 

αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε 

αίτηµα τη µη κατάπτωση τη� παρούσα� ή τη θέση τη� υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

 

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και µόνο τι� υποχρεώσει� του εν λόγω ∆ιαγωνιζοµένου, 

που απορρέουν από τη συµµετοχή του στον παραπάνω ∆ιαγωνισµό µέχρι και τη� υπογραφή� 

τη� σχετική� σύµβαση�, σε περίπτωση κατακύρωση� σε αυτόν και τη� παράδοση� από αυτόν 

σε σα� Εγγυητική� Επιστολή� Καλή� Εκτέλεση�, σύµφωνα µε τι� οδηγίε� σα�, σε καµία όµω� 

περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τι� υποχρεώσει� που απορρέουν από την εκτέλεση 

τη� σύµβαση� αυτή�. 

 

Ο χρόνο� ισχύο� τη� παρούσα� υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ηµέρε� το χρόνο ισχύο� τη� 

Προσφορά� του διαγωνιζοµένου. Μπορεί δε να παραταθεί περαιτέρω κατόπιν αιτήµατο� τη� 

∆ΕΗ και συναίνεση� του διαγωνιζοµένου.  

 

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε µα�, µαζί µε γραπτή δήλωσή σα�, που θα µα� 

απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 

 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 



 

 

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

 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣΗΣΗΣΗΣ    ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    

    

 

Ηµεροµηνία: 

Προ� 

τη ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 

Σα� γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σα� υπέρ του Αναδόχου 

σα�:  

 

……1111…… 

 

παραιτούµενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση τη�  διζήσεω� και 

διαιρέσεω�, καθώ� και από τι� µη προσωποπαγεί�  ενστάσει� του πρωτοφειλέτη ευθυνόµενοι 

σε ολόκληρο και ω� αυτοφειλέτε� και µέχρι του ποσού των ……2222……, για την ακριβή, πιστή και 

εµπρόθεσµη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου τη� υπ’ αριθ. .................... 

Σύµβαση� και των τυχόν συµπληρωµάτων τη� και σε απόλυτη συµµόρφωση προ� του� όρου� 

τη�. Αντίγραφο αυτή� µα� παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε µε την παρούσα η λήψη του.  

Το αντικείµενο τη� Σύµβαση� είναι ………… µε συµβατικό προϋπολογισµό …………  

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 

Ανάδοχο� παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνε� τι� οποίε� ανέλαβε µε τη 

παραπάνω Σύµβαση, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση µε την παρούσα να σα� καταβάλουµε 

αµελλητί και σε κάθε περίπτωση εντό� πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή σα�, 

χωρί� καµιά από µέρου� µα� αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρί� να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη τη� απαίτησή� σα�, το ποσό τη� εγγύηση� στο σύνολό του ή µέρο� του, σύµφωνα 

µε τι� οδηγίε� σα� και αµέσω� µετά το σχετικό αίτηµά σα�, χωρί� να απαιτείται για την 

παραπάνω πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και 

χωρί� να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή 

προσφυγή του στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση τη� παρούσα� ή τη 

θέση τη� υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

 

Τέλο�, σα� δηλώνουµε ότι η εγγύησή µα� θα εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την εκπλήρωση από 

τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τι� οποίε� έχει αναλάβει µε την αντίστοιχη Σύµβαση και 

τα τυχόν συµπληρώµατά τη�, αλλά όχι αργότερα από ……3333…… µήνε� από την ηµεροµηνία θέση� 

σε ισχύ τη� Σύµβαση�. Η ισχύ� τη� παρούσα� εγγυητική� θα παραταθεί πέραν τη� 

προαναφερθείσα� προθεσµία� χωρί� καµία αντίρρηση εκ µέρου� µα�, µετά από γραπτή 

απαίτησή σα� που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη� ισχύο� τη� παρούσα� 

εγγυητική�. 

 

Με τη λήξη τη� περιόδου εγγύηση� ή τη� παράταση� που ζητήθηκε από τη ∆ΕΗ, η παρούσα 

εγγυητική θα επιστραφεί σε εµά� µαζί µε έγγραφη δήλωσή σα�, η οποία θα µα� απαλλάσσει 

από την εγγυοδοσία µα�. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

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

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 



 

 

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

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 
παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να 
ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες) 

 

 



 

    

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    

 

∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ    

    

Σε περίπτωση Σύµπραξη� / ΈΣε περίπτωση Σύµπραξη� / ΈΣε περίπτωση Σύµπραξη� / ΈΣε περίπτωση Σύµπραξη� / Ένωση� φυσικών ή και νοµικών προσώπωννωση� φυσικών ή και νοµικών προσώπωννωση� φυσικών ή και νοµικών προσώπωννωση� 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  




