
 
 

                ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
         ∆ιεύθυνση Υλικού και Προµηθειών Παραγωγής 

 
 

          

 

 

 

 

          ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: ∆ΥΠΠ-1392 
 Επισκευή & κατασκευή ανταλλακτικών οργάνων  
 ατµού ατµοστρόβιλου της Μονάδος V του 

           ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

 

Οι Ενδιαφερόµενοι µε ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ θα πρέπει να Ενηµερώνονται 

Τακτικά και µέχρι την ηµεροµηνία αποσφράγισης, για πιθανές Τροποποιήσεις- 

Συµπληρώµατα των ∆ιακηρύξεων (όροι, ηµεροµηνία υποβολής προσφορών κ.τ.λ.) 

από την ηλεκτρονική διεύθυνση  

 

https://www.dei.gr/ 

 

ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε τους αρµόδιους της ∆ιακήρυξης. 

 

 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστηµα ως 

παραλήπτες της ∆ιακήρυξης, µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά µε το 

περιεχόµενο των τευχών του παρόντος διαγωνισµού  το αργότερο µέχρι και πέντε (5) 

ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

 

Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενηµέρωσης όλων των 

ενδιαφεροµένων για τυχόν διευκρινίσεις, συµπληρώσεις ή και µεταβολές όρων του 

∆ιαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει κατά την αρχική 

παραλαβή των κωδικών πρόσβασης να καταχωρούν στο σύστηµα τα ζητούµενα 

στοιχεία επικοινωνίας.  Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η 

∆ιακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άµεσα από το σύστηµα, η ∆ΕΗ ουδεµία ευθύνη φέρει 

για τη µη έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση του οικείου οικονοµικού φορέα. 

 

Το αργότερο µέχρι και τρεις (3) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 

των προσφορών, η ∆ΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που έχουν παραλάβει σύµφωνα 

µε τα προαναφερόµενα τη σχετική ∆ιακήρυξη, τις τυχόν διευκρινίσεις ή/και 

συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε τις προδιαγραφές και τους όρους του 

∆ιαγωνισµού και του σχεδίου σύµβασης. 

 

Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της ∆ΕΗ Α.Ε. 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392 

 
 
 
Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε (εφεξής ∆ΕΗ Α.Ε. ή ∆ΕΗ ή Επιχείρηση), 
Χαλκοκονδύλη 30,  Αθήνα, προσκαλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
• του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του 

κεφαλαίου Β του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
ενέργειας, λαµβανοµένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του 
ν.4412/2016, 

• της παρούσας ∆ιακήρυξης, η οποία διαµορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ Α.Ε. µε την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016  απόφασή 
του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της ∆ΕΗ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://www.dei.gr/ �Η ∆ΕΗ� Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων ή στο 
http://eprocurement.dei.gr/, 

όλους τους ενδιαφερόµενους, σε µειοδοτικό διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία και µε 
σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη Αναδόχου της παροχής υπηρεσιών ∆ΥΠΠ –
1392 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ»  συνολικού 
Προϋπολογισµού κατά τη µελέτη της Επιχείρησης € 242.500,00. 
 
 

Άρθρο 1 

Όνοµα - ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας αρµόδιας για το ∆ιαγωνισµό 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  

 
Αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. για το ∆ιαγωνισµό είναι η ∆ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών 
Παραγωγής (∆ΥΠΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο  0030 – 
210-5292698. 

Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Τοµέα Έργων και Υπηρεσιών (3ος 
όροφος). Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα Συσκέψεων της ανωτέρω 
∆ιεύθυνσης στις 20.07.2018 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 π.µ (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών), ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση. 

Προσφορές µπορεί να υποβληθούν και ταχυδροµικά επί αποδείξει ή µέσω εταιρειών διακίνησης 
εντύπων στο πρωτόκολλο του Τοµέα Έργων και Υπηρεσιών της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης µε 
ευθύνη του ∆ιαγωνιζόµενου σε σχέση µε το περιεχόµενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι 
προσφορές θα ληφθούν υπόψη µόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισµένες στο Πρωτόκολλο της 
παραπάνω Υπηρεσίας (∆ΥΠΠ / Τοµέας Έργων & Υπηρεσιών) όχι αργότερα από την 13:00 π.µ 
της ηµέρας υποβολής των προσφορών. 
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Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνοµα και τη 
∆ιεύθυνση του Οικονοµικού Φορέα (∆ιαγωνιζοµένου) που υποβάλλει την προσφορά και 
επίσης : 
“Προσφορά για το ∆ιαγωνισµό:”  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ∆ΥΠΠ-1392 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-
ΛΑΥΡΙΟΥ». 
 

Άρθρο 2 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσίας 
 

Η Παροχή Υπηρεσίας αναφέρεται στην επιθεώρηση επισκευή µεταχειρισµένων 
ανταλλακτικών και στην προµήθεια ή την κατασκευή καινούργιων ανταλλακτικών µε τη 
µέθοδο αντιγραφής (Reverse Engineering) που ανήκουν στα όργανα ατµού του 
ατµοστροβίλου της Μονάδας V του ΑΗΣ Κ-Λ. Η αντιγραφή θα γίνει βάσει δειγµάτων και 
κατασκευαστικών σχεδίων που διαθέτει ο ΑΗΣ Κ-Λ.  
 

Συγκεκριµένα στο αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας περιλαµβάνονται: 

α) Προµήθεια εξαρτηµάτων ή/και υπηρεσίες αντιγραφής µεταχειρισµένων 
εξαρτηµάτων και κατασκευής καινούργιων από κράµατα νικελίου – χρωµίου  όπως 
αυτά καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 

β) Προµήθεια εξαρτηµάτων ή/και υπηρεσίες αντιγραφής µεταχειρισµένων 
εξαρτηµάτων και κατασκευής καινούργιων από χαλυβδοκράµατα υψηλής αντοχής, 
όπως αυτά καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 

γ) Υπηρεσίες επισκευής εξαρτηµάτων ατµοφρακτών που έχουν κατασκευασθεί από 
κράµατα νικελίου – χρωµίου, όπως αυτά καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 

δ) Υπηρεσίες επισκευής εξαρτηµάτων ατµοφρακτών που έχουν κατασκευασθεί από 
χαλυβδοκράµατα υψηλής αντοχής, όπως καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
 

Άρθρο 3 

Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό  

1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς 
(Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών) οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της 
παρ. 3 του παρόντος Άρθρου.  
 

2. Στο µειοδοτικό διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν και οικονοµικοί φορείς 
συνεργαζόµενοι υπό οποιαδήποτε Νοµική Μορφή µε άλλες εταιρείες της παραγράφου 1, 
του άρθρου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι όντως 
έχουν εξασφαλίσει την αναγκαία συνεργασία των συµπραττουσών εταιρειών. 
 
Η Σύµπραξη Επιχειρήσεων που θα επιλεγεί, έχει τη δυνατότητα: 
- είτε να µετατραπεί, εάν της ανατεθεί η Σύµβαση, σε κοινοπραξία του Π.∆. 186/92, 
όπως ισχύει και να προσκοµίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό στη ∆ΕΗ, 

- είτε να αναλάβει την Παροχή Υπηρεσίας ως Όµιλος Επιχειρήσεων, µε την απαρέγκλιτη 
προϋπόθεση, να  προκύπτει από τη Σύµβαση το διακριτό αντικείµενο που θα εκτελέσει 
και το τίµηµα που θα τιµολογήσει το κάθε µέλος χωριστά. 

Εταιρεία µέλος Σύµπραξης Επιχειρήσεων που συµµετέχει στον παρόντα ∆ιαγωνισµό δεν 
επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και µέλος άλλης Σύµπραξης Επιχειρήσεων που 
συµµετέχει επίσης στον παρόντα ∆ιαγωνισµό ούτε να συµµετέχει µόνη της στο 
∆ιαγωνισµό. 

Εταιρείες συνδεδεµένες µεταξύ τους κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του ΚΝ 
2190/1920, όπως ισχύει, µπορούν να συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό ως µέλη µόνο της 
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ίδιας Σύµπραξης Επιχειρήσεων. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων ∆ιαγωνιζοµένων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο.  

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των ∆ιαγωνιζοµένων προς τις εν λόγω απαιτήσεις, οι 
Προσφορές των υπόψη ∆ιαγωνιζοµένων θα αποκλεισθούν από τις περαιτέρω 
διαδικασίες του ∆ιαγωνισµού. 
 

3. Απαιτήσεις για τους ∆ιαγωνιζοµένους 
 
Ο ∆ιαγωνιζόµενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια ή σε περίπτωση Σύµπραξης  
Επιχειρήσεων τα µέλη της αθροιστικά, ή σε περίπτωση συνεργασίας ο ίδιος και οι 
συνεργαζόµενοι µε αυτόν, αθροιστικά, οι οποίοι έχουν δεσµευθεί µε έγγραφη 
δήλωση/δέσµευση συνεργασίας (ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του 
διαγωνιζόµενου και του επικαλούµενου τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης 
µορφής, προκειµένου η ανωτέρω απαιτούµενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και 
κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ∆ΕΗ Α.Ε.) για την υπόψη σύµβαση, πρέπει να πληρούν 
όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
3.1.α Είναι ο κατασκευαστής Οίκος GE των εξαρτηµάτων. 
 
3.1.β Όταν δεν είναι ο κατασκευαστής Οίκος των εξαρτηµάτων, να είναι κάτοχος 

άδειας (Licensee) για την κατασκευή  ή την επισκευή των συγκεκριµένων 
ανταλλακτικών από τον ανωτέρω. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανωτέρω κατασκευαστής 
τους έχει δώσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και κατασκευαστικά στοιχεία και την 
άδεια (License) για την κατασκευή ή την επισκευή των ανταλλακτικών. 

 
3.1.γ Όταν δεν είναι ο κατασκευαστής Οίκος των εξαρτηµάτων ή κάτοχος άδειας  

(Licensee) για την κατασκευή ή επισκευή των συγκεκριµένων ανταλλακτικών 
από τον ανωτέρω, θα πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλλουν:  

 
i) Πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο οίκο πιστοποιήσεων, που θα πιστοποιούν 

ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
του ISO – 9001/2008 ή ισοδύναµου, αναφορικά µε το αντικείµενο της 
παροχής υπηρεσίας. Το βάρος της απόδειξης του ισοδυνάµου φέρει ο 
επικαλούµενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην προσφορά 
του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 
ii) Εξοπλισµό για σχεδιασµό/κατασκευή ανταλλακτικών/ εξαρτηµάτων εξ’ 

αντιγραφής βάσει δειγµάτων µε διαδικασία “reverse engineering”. Οι 
προσφέροντες θα αποδεικνύουν την διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού 
µε την υποβολή  Πίνακα εξοπλισµού των εγκαταστάσεων τους, από τον 
οποίο να προκύπτει ότι κατ’ ελάχιστο διαθέτουν: 

• Συσκευή γεωµετρικής αποτύπωσης µέσω τρισδιάστατης σάρωσης για 
την διαστασιολόγηση (π.χ. laser scanner, µετρητικό βραχίονα µε ακίδα 
µε σύστηµα τριών αξόνων). 

• Συσκευή προσδιορισµού του υλικού κατασκευής  (π.χ. φασµατογράφο 
µάζας XRF) 

• Εξοπλισµό ΜΚΕ για µετρήσεις σκληρότητας, εξέτασης της 
µεταλλογραφικής δοµής για εντοπισµό της βασικής θερµικής 
κατεργασίας που έχει το υλικό κατασκευής του κάθε εξαρτήµατος και 
πιθανής ειδικότερης θερµικής κατεργασίας σε συγκεκριµένες περιοχές 
αυτού 

 
 συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια αυτού του εξοπλισµού. 
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iii) Εξοπλισµό στον οποίο θα περιλαµβάνονται εργαλειοµηχανές κατεργασίας και 
λειάνσεως βάκτρων χιτωνίων και εδρών βαλβίδων, σύµφωνα µε τις 
διαστάσεις των σχεδίων. Οι προσφέροντες θα αποδεικνύουν την διάθεση 
του απαιτούµενου εξοπλισµού µε την υποβολή  Πίνακα εξοπλισµού. 

  
iv) Εξοπλισµό αναγόµωσης βάκτρων και χιτωνίων µε τήξη µετάλλου βάσης µε 

µικρή ζώνη θερµικού επηρεασµού (Laser Welding ή EBW). Αναγοµώσεις 
τύπου HVOF ή Brazing δεν είναι αποδεκτές. Οι προσφέροντες θα 
αποδεικνύουν την διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού µε την υποβολή  
Πίνακα εξοπλισµού 

 
v) Εξοπλισµό σε επιστελλιτώσεις εδρών και βάκτρων βαλβίδων καθώς και σε 

θερµικές κατεργασίες επιφανειακής σκλήρυνσης (εναζώτωση, 
ενανθράκωση) µεταλλικών εξαρτηµάτων. Οι προσφέροντες θα 
αποδεικνύουν την διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού µε την υποβολή  
Πίνακα εξοπλισµού 

  
vi) Εµπειρία στην κατασκευή εξ αντιγραφής εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών 

ατµοφρακτών ή ρυθµιστικών βαλβίδων Υψηλής Πίεσης ατµοστροβίλων 
ονοµαστικής διαµέτρου 6" και άνω, κατασκευασµένα από: 

• κράµατα νικελίου – χρωµίου για θερµοκρασία λειτουργίας 550°C 
και πίεση λειτουργίας άνω των 100Kg/cm2  

• χαλυβοκράµατα υψηλής αντοχής για πίεσης λειτουργίας άνω  των 
100Kg/cm2 και θερµοκρασία λειτουργίας 540°C 

• αντίστοιχων άλλων µηχανολογικών κατασκευών από τα ίδια υλικά 
σε αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας άλλου τύπου κινητήριων µηχανών 

  
vii) Εµπειρία στην επισκευή εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών ατµοφρακτών ή 

ρυθµιστικών βαλβίδων Υψηλής Πίεσης ατµοστροβίλων ονοµαστικής 
διαµέτρου 6" και άνω, κατασκευασµένα από: 
• κράµατα νικελίου – χρωµίου για θερµοκρασία λειτουργίας 550°C και 

πίεση λειτουργίας άνω των 100Kg/cm2 , 
• χαλυβοκράµατα υψηλής αντοχής για πίεσης λειτουργίας άνω  των 

100Kg/cm2 και θερµοκρασία λειτουργίας 540°C. 
• αντίστοιχων άλλων µηχανολογικών κατασκευών από τα ίδια υλικό σε 

αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας άλλου τύπου κινητήριων µηχανών. 
  

Οι προσφέροντες θα αποδεικνύουν την εµπειρία τους, υποβάλλοντας Πίνακα Εµπειρίας 
στον οποίο θα  αναφέρονται  οι εκτελεσθείσες προµήθειες και επισκευές το έτος 
κατασκευής, προµήθειας ή επισκευής, η επωνυµία του πελάτη, το πρόσωπο επαφής και 
τη διεύθυνση για κάθε κατασκευή/ επισκευή (τηλέφωνο, fax, e-mail) καθώς και τον 
αριθµό Σύµβασης. 

 
4. Εφόσον οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηµατοοικονοµική, τεχνική 

ή και επαγγελµατική ικανότητα τρίτων, προκειµένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής των παραγρ. 3 του παρόντος Τεύχους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσµεύονται 
να παράσχουν όλες τις απαιτούµενες από τη ∆ιακήρυξη εγγυήσεις. Ειδικότερα στην 
περίπτωση αυτή ο ∆ιαγωνιζόµενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, όλα τα 
απαραίτητα µέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα µπορεί να είναι, 
ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του διαγωνιζόµενου και του 
επικαλούµενου τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης µορφής, προκειµένου η 
ανωτέρω απαιτούµενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για τη ∆ΕΗ Α.Ε. Τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν στον Φάκελο Β της προσφοράς. Το αντικείµενο της συνεργασίας 



Σ.Σ./∆ ∆ΥΠΠ-1392 (1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

5 

µεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον 
τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συµπεριληφθούν στη Σύµβαση. 

Στις ως άνω περιπτώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι παρέχοντες 
τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια αποκλεισµού και ποιοτικής 
επιλογής µε τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις 
προσφορές (Φάκελο Α), θα υποβάλλονται και από τον παρέχοντα την στήριξη οι 
αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκοµίζει ο 
διαγωνιζόµενος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2, 2.3 και όταν ζητηθούν τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.7 του Άρθρου 6 “Περιεχόµενο προσφοράς” του 
Τεύχους 2 «Όροι & Οδηγίες ∆ιαγωνισµού». 

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόµενη στήριξη αφορά στην πλήρωση των 
κριτηρίων που σχετίζονται µε τίτλους σπουδών και επαγγελµατικά προσόντα του 
αναδόχου καθώς και µε τη διάθεση σχετικής επαγγελµατικής εµπειρίας επιτυχούς 
παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το 
αντικείµενο της σύµβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριµένες ικανότητες. 

Οι παρέχοντες οικονοµική και χρηµατοοικονοµική στήριξη είναι από κοινού µε τον 
Ανάδοχο υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 
5. Η ∆ΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, κατά την φάση της 

Τεχνικής Αξιολόγησης των προσφορών να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των 
∆ιαγωνιζοµένων προκειµένου να διαπιστώσει τις επισκευαστικές τους δυνατότητες. 

 
6. O ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί τον ΑΗΣ και να λάβει γνώση των συνθηκών 

εκτέλεσης των εργασιών. Το αργότερο µέχρι και τρεις (3) ηµέρες πριν από τη λήξη 
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, ο ΑΗΣ θα χορηγήσει τις σχετικές 
βεβαιώσεις για τις πραγµατοποιηθείσες από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς 
επιτόπιες επισκέψεις.     

 
7. Ο διαγωνιζόµενος καλείται να δεσµευτεί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, για 

τη µη συνδροµή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισµού, όπως αυτοί αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3 του Άρθρου 6 -Περιεχόµενο Προσφοράς, του Τεύχους 2 “ΟΡΟΙ & 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”. 

 
8. Απαιτήσεις για το περιεχόµενο της Προσφοράς 

8.1 ∆εν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εµπορικούς και Οικονοµικούς Όρους της    
∆ιακήρυξης. 

Οι Προσφορές θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους 
όρους και τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.  

8.2 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

8.3 Τα έγγραφα Νοµιµοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα 
Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται και 
από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά. 

8.4 Τα Τεχνικά φυλλάδια και άλλα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς µπορεί να είναι 
στην Αγγλική γλώσσα. 

 
 

Άρθρο 4 
Παραλαβή Στοιχείων ∆ιακήρυξης 

 
Τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 των Όρων και Οδηγιών της 
∆ιακήρυξης, διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 297 του ν.4412/2016, µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: 
http://www.dei.gr � Η ∆ΕΗ � Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων � ∆ιακηρύξεις ∆ιαγωνισµών 
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Γενικής ∆ιεύθυνσης Παραγωγής�∆ΥΠΠ-1392, όπου και θα παραµείνουν ανηρτηµένα µέχρι 
και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστηµα ως 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης, µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο 
των τευχών του παρόντος διαγωνισµού και να ζητήσουν την πραγµατοποίηση 
επιτόπιας επίσκεψης, το αργότερο µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενηµέρωσης όλων των ενδιαφεροµένων για 
τυχόν διευκρινίσεις, συµπληρώσεις ή και µεταβολές όρων του ∆ιαγωνισµού, οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει κατά την αρχική παραλαβή των κωδικών 
πρόσβασης να καταχωρούν στο σύστηµα τα ζητούµενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση 
που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η ∆ιακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άµεσα από το 
σύστηµα, η ∆ΕΗ Α.Ε ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση του 
οικείου οικονοµικού φορέα. 
 
Το αργότερο µέχρι και τρεις (3) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών, η ∆ΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που έχουν παραλάβει σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα τη σχετική ∆ιακήρυξη, τις τυχόν διευκρινίσεις ή/και συµπληρωµατικά 
στοιχεία σχετικά µε τις προδιαγραφές και τους όρους του ∆ιαγωνισµού και του σχεδίου 
σύµβασης.  
 
Επίσης, πριν από την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας, η ∆ΕΗ Α.Ε. θα χορηγήσει τις σχετικές 
βεβαιώσεις για τις πραγµατοποιηθείσες από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς 
επιτόπιες επισκέψεις. 
 
Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
Πληροφορίες, σχετικά µε την διάθεση της ∆ιακήρυξης δίδονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες από την ∆ΕΗ/∆ΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 Αθήνα τηλ. 0030 – 210 5293646, 5293471 
για τεχνικής φύσεως θέµατα από τον Τοµεάρχη του ΑΗΣ Κ-Λ κο Τσιούµα τηλ 22920-64155, 
καθώς και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον Τοµέα Συντήρησης του ΑΗΣ Κερατέας-
Λαυρίου. 
 

 



 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Χαλκοκονδύλη 22  104 32 Αθήνα 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392 
 
 
 
Π.Υ.:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ 2 
 

ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη και Έγγραφα της ∆ιακήρυξης 

 
Η ∆ιακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 
 
1. Πρόσκληση 
2. Όροι και Οδηγίες µε συνηµµένο Πίνακα Εµπειρίας και Συστάσεων 
3. Σχέδιο Συµφωνητικού 
4. Ειδικοί Όροι  
5. Γενικοί Όροι 
6. Τεχνική Περιγραφή 
7. Τιµολόγιο Προσφοράς 
8. Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς 
9.  Πίνακας Κατανοµής Τιµήµατος 
10. Ασφαλίσεις 
11. Υποδείγµατα που περιλαµβάνουν: 
 - Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της ∆ιακήρυξης 
 - Υπεύθυνη ∆ήλωση συνυπευθυνότητας για Συµπράξεις Επιχειρήσεων 
 - Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
 
Η σειρά µε την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει, όσον αφορά τη 
∆ιακήρυξη, τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
διαφορές στο κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.  
 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας – Σύστηµα Προσφοράς 

 
1. Ο Προϋπολογισµός της Παροχής Υπηρεσίας ανέρχεται σε € 242.500,00.  

Ο Προϋπολογισµός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
 

2. Ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα Προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση 
Τιµολογίου. 
2.1 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές συµπληρώνοντας τα σχετικά πεδία των 

Τευχών "Τιµολόγιο Προσφοράς" και "Προµέτρηση-Προϋπολογισµός Προσφοράς", 
µε τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές. 
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2.2 Το "Τιµολόγιο Προσφοράς" αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 

∆ιαγωνιζόµενου και όλες οι τιµές µονάδας που προσφέρονται µε αυτό πρέπει να 
συµπληρωθούν ολογράφως και αριθµητικώς. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της 
ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η µη συµπλήρωση 
έστω και µιας τιµής µονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Οι τιµές 
µονάδας που προσφέρει καθένας ∆ιαγωνιζόµενος στο "Τιµολόγιο Προσφοράς" 
περιλαµβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές 
επιβαρύνσεις του ∆ιαγωνιζόµενου. 
Το Τεύχος "Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς" αποτελεί 
συµπληρωµατικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συµπληρωθούν από το 
∆ιαγωνιζόµενο όλα τα κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιµές του 
Τεύχους "Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς" είναι διαφορετικές από 
εκείνες που έχουν αναγραφεί στο τεύχος "Τιµολόγιο Προσφοράς" για τις ίδιες 
εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλµάτων στο τεύχος "Προµέτρηση - 
Προϋπολογισµός Προσφοράς", οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την 
Επιτροπή Κρίσης των προσφορών, βάσει του Tεύχους "Τιµολόγιο Προσφοράς" και 
η προσφορά θα ισχύει όπως θα διαµορφωθεί µετά τις παραπάνω διορθώσεις της 
Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται παραποµπή στην 
προσφορά ή σε επιµέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραποµπή στη διορθωµένη 
προσφορά. 

 
Στο Tεύχος "Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς" θα συµπληρώνονται τα 
ακόλουθα : 
 

α. Οι τιµές µονάδας όπως προσφέρονται µε το "Τιµολόγιο Προσφοράς". 
 
β. Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού των ποσοτήτων επί τις τιµές που 

διαµορφώνει τη δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 
 
γ. Τα επιµέρους αθροίσµατα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισµα του 

συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη της  
Παροχής Υπηρεσίας που προβλέπεται µε την προσφορά. 

 
Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιµές που έχουν ήδη 
συµπληρωθεί στο Τεύχος "Τιµολόγιο Προσφοράς" ή στα ποσά του τεύχους 
"Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς". 

 
2.3 Τα χορηγούµενα έντυπα στους ∆ιαγωνιζόµενους είναι τα εξής : 
 

- Τιµολόγιο προσφοράς (για συµπλήρωση). 
 

- Προµέτρηση - Προϋπολογισµός προσφοράς (για συµπλήρωση). 
 

 
Άρθρο 3 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεσµεύονται µε την προσφορά τους για χρονικό διάστηµα εκατόν 
πενήντα (150) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 
Το χρονικό αυτό διάστηµα δέσµευσης των ∆ιαγωνιζόµενων δύναται να παραταθεί, εφόσον 
ζητηθεί από τη ∆ΕΗ, µε τη συναίνεση των ∆ιαγωνιζοµένων. 
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Άρθρο 4 
Εγγυήσεις Συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 
Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόµενο, Εγγύηση 
συµµετοχής για το ποσό των 4.850,00 €. Η εν λόγω εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε 
σύµφωνα µε το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Η εγγύηση συµµετοχής µπορεί επίσης να εκδίδεται από το 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
 
Για τραπεζικά ιδρύµατα που δεν έχουν την έδρα τους στα προαναφερόµενα κράτη, γίνεται 
αποδεκτή Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής από τραπεζικό ίδρυµα µε πιστοληπτική 
διαβάθµιση "Επενδυτικού Βαθµού" σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους, κατά την έκδοση 
της Εγγυητικής και καθ 'όλη τη διάρκεια της Εγγυητικής: 
 
Πιστοληπτική διαβάθµιση αναφορικά µε την πλέον πρόσφατη µακροχρόνια έκδοση µη 
εξασφαλισµένου και µη δευτερεύοντος χρέους  σε οποιαδήποτε αγορά κεφαλαίου η οποία 
είναι ίση ή µεγαλύτερη από, 

α) Baa3 που δίδεται από τη Moody's Investor Services, Inc, ή από τον διάδοχό της ή 
β) BBB- που δίδεται από τη Standard & Poor's Ratings Group ή από τον διάδοχό της ή 
γ) BBB- που δίδεται από τη Fitch Ratings Limited ή από τον διάδοχό της.  

For banking institutions not based in the abovementioned States, the participation letter 
of guarantee is accepted from a Banking Institution having “Investment Grade” credit 
rating as per following conditions, at the time of issue of the Guarantee and throughout 
the life of Guarantee:  
Each credit rating that it holds in respect of its most recent rated unsecured and 
unsubordinated long-term issue on any capital market is equal or higher than  

a) Baa3 awarded by Moody's Investor Services, Inc, or its successor or 
b) BBB- awarded by Standard & Poor’s Ratings Group or its successor or 
c) BBB- awarded by Fitch Ratings Limited, or its successor».  

Σε περίπτωση που η Εγγύηση Συµµετοχής εκδοθεί υπό µορφή Εγγυητικής Επιστολής, θα 
πρέπει αυτή να είναι σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Επιχείρησης. 
Η παραπάνω εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα του 
∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συµµετοχής. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
αναφορικά µε τις προβλεπόµενες στη Σύµβαση προϋποθέσεις συµµετοχής στη 
διαγωνιστική διαδικασία ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν προσκοµίσει έγκαιρα και 
προσηκόντως κατά το στάδιο αυτό ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύµβασης. 
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Άρθρο 5 
Υποβαλλόµενα στοιχεία 

 
1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο ∆ιαγωνισµό θα είναι συνταγµένα στην 

Ελληνική γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 
 
3. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των ∆ιαγωνιζοµένων επί των όρων που 

περιλαµβάνονται στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης δε γίνονται δεκτές. 
 
4. Προθεσµία υπογραφής Υπευθύνων ∆ηλώσεων 

Όλες οι απαιτούµενες από τη ∆ιακήρυξη Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του ν. 1599/1986 των 
διαγωνιζοµένων, οι οποίες υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά σε υποκατάσταση 
δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές ∆ηλώσεις είτε συµµόρφωσης µε 
τους όρους της ∆ιακήρυξης είτε τρίτων για συνεργασία µε τον προσφέροντα θα 
καλύπτουν το χρονικό διάστηµα µέχρι την ηµεροµηνία αποσφράγισης των 
προσφορών. Η ηµεροµηνία υπογραφής τους µπορεί να είναι προγενέστερη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών µέχρι τριάντα (30) ηµέρες. 
 

5. Ψευδείς ∆ηλώσεις ή ανακριβή στοιχεία 
Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας προκύψει ότι ο 
συµµετέχων έχει υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν προσκοµίσει 
έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο αυτό ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αποκλείεται από την 
περαιτέρω διαδικασία και καταπίπτει υπέρ της ∆ΕΗ Α.Ε. η Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. 

 
 

Άρθρο 6 
Περιεχόµενο Προσφοράς 

 
1. Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο που ονοµάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" στο έξω µέρος του οποίου θα 
αναγράφεται ο τίτλος της Παροχής Υπηρεσίας και στο πάνω µέρος αριστερά η 
επωνυµία του ∆ιαγωνιζόµενου, η επαγγελµατική του διεύθυνση και το όνοµα και 
τηλέφωνο του Αντικλήτου του.  

 
Οι Προσφορές θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα. Ο ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να 
ορίσει το πρωτότυπο της προσφοράς µε τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ γραµµένη µε κεφαλαία σ' 
ένα από τα υποβαλλόµενα αντίγραφα. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
και αντιγράφου, ισχύει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. 
 
Το πρωτότυπο της Προσφοράς του ∆ιαγωνιζοµένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες 
τις σελίδες, σχέδια, κλπ, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο 
εξουσιοδοτηµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω.     
 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α, το ΦΑΚΕΛΟ Β και το ΦΑΚΕΛΟ Γ 
(Οικονοµική Προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισµένοι. 
 
Μέσα σε κάθε ΦΑΚΕΛΟ θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας περιεχοµένων στον οποίο θα 
αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται, µε την αρίθµηση βάσει του 
παρόντος Άρθρου και µε τον αριθµό των σελίδων κάθε εγγράφου.  
 
Επισηµαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται 
στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4. 
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Εχεµύθεια- Εµπιστευτικές πληροφορίες 
Σε περίπτωση που στην προσφορά εµπεριέχονται στοιχεία µε εµπιστευτικές 
πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόµενο ότι προστατεύονται από 
τεχνικό ή εµπορικό απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία πρέπει µε µέριµνα και ευθύνη του 
διαγωνιζοµένου να σηµαίνονται κατάλληλα και ενδεχοµένως να τοποθετούνται σε 
ειδικό υποφάκελο της προσφοράς µε το χαρακτηρισµό «Εµπιστευτικά Στοιχεία 
Προσφοράς». Στην περίπτωση αυτή στο Φάκελο Α της προσφοράς θα 
συµπεριλαµβάνεται ρητή αναφορά των διαγωνιζόµενων στις επικαλούµενες σχετικές 
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισµό 
των υπόψη στοιχείων ως εµπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιµα 
µόνον από τις Επιτροπές Αξιολόγησης και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΗ Α.Ε. 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 257 του ν. 4412/2016. 

 
2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : 
 
2.1. Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα της 

Επιχείρησης και τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 4 του παρόντος. 
 
2.2. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υ∆) του Νόµου 1599/1986 - Έγγραφα νοµιµοποίησης 

του ∆ιαγωνιζόµενου. 
Με την ως άνω Υ∆ ο διαγωνιζόµενος όταν είναι νοµικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι :  

 
i. είναι εγγεγραµµένος στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε αριθ. µερίδας 

………. και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005 ή σε περίπτωση αλλοδαπών 
προσώπων στο αντίστοιχο µητρώο, όπως ισχύει. 

ii. τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή οι διαχειριστές του νοµικού προσώπου 
είναι : 

……………….. 
……………….. 
………………… 

iii. νόµιµος εκπρόσωπος του προσφέροντος νοµικού προσώπου είναι …………………. 
iv. το νοµικό πρόσωπο νοµίµως, δια των αρµοδίων οργάνων του: 

iv.1 αποφάσισε να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό ……………………….., 
προκειµένου να συναφθεί η υπόψη Σύµβαση  

iv.2 όρισε τον/τους …………………………. να υπογράψουν την προσφορά 
iv.3 όρισε τον …………………………. ως αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι 

κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που 
έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή της ∆ιαδικασίας. Ο ορισµός αντικλήτου 
είναι υποχρεωτικός µόνο για τις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόµενος δεν 
έχει έδρα στην περιφέρεια όπου διενεργείται η διαδικασία. Ο ορισµός 
του µπορεί να γίνει και µετά την υποβολή της προσφοράς κατόπιν 
αιτήµατος της Επιτροπής, αίτηµα το οποίο ο ∆ιαγωνιζόµενος 
υποχρεούται να ικανοποιήσει αµελλητί. 

iv.4 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστα(ν)ται ως εκπρόσωποί του 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του παρόντος Τεύχους. 

 
Όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο η ως άνω Υ∆ θα καλύπτει τις 
παραγράφους i, iv.3 και εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση των 
προσφορών και την iv.4 εφόσον το επιθυµεί. 

 
2.3. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υ∆) του Νόµου 1599/1986- ∆έσµευση ∆ιαγωνιζόµενου 

για τη µη συνδροµή υποχρεωτικών λόγων αποκλεισµού.  
 
Με την ανωτέρω σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ο διαγωνιζόµενος 
καλείται να δεσµευτεί: 
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α. για τη µη συνδροµή των παρακάτω λόγων αποκλεισµού: 
 
α.1 ότι δεν έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα: 
 

- της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, 
- της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύµφωνα και µε το ν. 3560/2007 ως 

εκάστοτε ισχύει, 
- της απάτης σύµφωνα και µε το ν. 2803/2000 (Α·48) ως εκάστοτε ισχύει, 
- για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, 
- της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας σύµφωνα και µε το ν. 3691/2008 (Α` 166) ως εκάστοτε 
ισχύει, 

- της παιδικής εργασίας και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων σύµφωνα και µε 
το ν. 4198/2013 (Α` 215) ως εκάστοτε ισχύει, 

- της µη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
 
α.2 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος 
 
α.3 ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 
τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
α.4  δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 
 
α.5 δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της µη συνδροµής των 
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

 
α.6 δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων ή να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή 
ή την ανάθεση, 

 
α.7 δεν γνωρίζει την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων ή ότι δεν 

συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων που δεν δύναται να 
θεραπευτεί,  

 
α.8 δεν συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισµού, 
 
α.9 δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη συµµετοχή 

του κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, το οποίο εφαρµόζεται αναλογικά 
και σε συµβάσεις κάτω των ενωσιακών ορίων, η οποία δεν µπορεί να 
θεραπευτεί. 

 
α.10  δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης προηγούµενης σύµβασης, που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
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α.11   Κ Ε Ν Ο 
 
β. ότι θα υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, εντός 

συγκεκριµένης προθεσµίας  τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της  παρακάτω 
παραγράφου 2.6. του Άρθρου 6 του Τεύχους 2 “ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”. 

 
2.4. Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη την Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα που χορηγήθηκε από τη ∆ΕΗ, σχετικά µε την πλήρη αποδοχή των όρων 
της ∆ιακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους από τη ∆ΕΗ καθώς και 
σχετικά µε τη γνώση των τοπικών συνθηκών στον ΑΗΣ, κλπ.  

 
2.5.  Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από Συµπράξεις µεταξύ Επιχειρήσεων, κάθε 

µία Επιχείρηση θα υποβάλει: 
 2.5.1. Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4. 

2.5.2. ∆ήλωση των Επιχειρήσεων που µετέχουν στη Σύµπραξη, µε την οποία θα 
δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις σύστησαν τη Σύµπραξη για να 
αναλάβουν το Έργο µαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ∆ΕΗ 
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο  ∆ιαγωνισµό  και  εκτέλεση  του  Έργου, 
ενιαία, αδιαίρετα και σε  ολόκληρο.  

 Επίσης στη ∆ήλωση θα δηλώνονται τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους. 
 
2.6.  Βεβαίωση από τον Σταθµό ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του 

και έχει λάβει γνώση της κατάστασης. Ουδεµία πρόσθετη επιβάρυνση δεν θα γίνει 
αποδεκτή από τη ∆ΕΗ Α.Ε. µε τον ισχυρισµό ότι δεν ήταν γνωστές οι τυχόν 
δυσκολίες εκτέλεσης του έργου. 

 
2. 7. Προσκόµιση δικαιολογητικών και στοιχείων 

Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ∆ΕΗ Α.Ε., όλα ή µέρος των 
σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω δηλώσεις και 
στο ΕΕΕΣ, εντός ευλόγου προθεσµίας και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναµο έγγραφο, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο συµµετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

 
α. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σελ. 42), 

 
β. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της 

καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 
(Α· 48), 

 
δ. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
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απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σελ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 
ε. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σελ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α` 166), 

 
στ. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α` 215). 

 
Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.   
 
Σε περίπτωση συµµετοχής νοµικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό 
αφορά: 

 
i. τους ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ, 
ii. τον Πρόεδρο του ∆.Σ., το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοιπά µέλη του 

∆.Σ., όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νοµίµους εκπροσώπους 

του και  
iv. τον Πρόεδρό του όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός. 

 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο συµµετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού και επίσης ότι δεν τελεί 
σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

  
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο συµµετέχων/ υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

 
4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο  

συµµετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο είναι ενήµερος 
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
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5. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
συµµετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του. 

 
6. Κενό 
 
7.  Πιστοποιητικό/ά του οικείου Επιµελητηρίου ή/και άλλου επαγγελµατικού 

φορέα, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά τους, που να είναι συναφές µε το δηµοπρατούµενο 
αντικείµενο. 

 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο συµµετέχων/υποψήφιος ανάδοχος, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 2, 
4 και 5 δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 
του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του 
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη 
∆ήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα λοιπά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.  
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη ή ένορκη δήλωση θα δηλώνεται υποχρεωτικά ότι δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 
Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016, προκειµένου να 
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού.  Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος 
ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  Οικονοµικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.7 περιπτώσεις 4 και 5 και ο αποκλεισµός είναι 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 305 
του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς στον 
παρόντα διαγωνισµό, δεν εφαρµόζεται ο εν λόγω αποκλεισµός. 

 
8. Επικαιροποιηµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 ότι: 

 
α. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της µη συνδροµής των 
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λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

 
β. δεν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 
γ. δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις, 

 
δ. δεν γνωρίζει την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων κατά την 

έννοια ότι µέλη του προσωπικού της ∆ΕΗ Α.Ε. ή παρόχου υπηρεσιών για 
τη σύναψη της σύµβασης που ενεργεί εξ ονόµατος αυτής, τα οποία 
εµπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή µπορούν 
να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, άµεσα ή έµµεσα, 
χρηµατοοικονοµικό, οικονοµικό ή άλλο προσωπικό συµφέρον που θα 
µπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αµεροληψία και την 
ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή ότι 
δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων που δεν δύναται να 
θεραπευτεί, 

 
ε. δεν συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
 
στ. δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη 

συµµετοχή του κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, η οποία δεν µπορεί 
να θεραπευτεί. 

 
9.  Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχοµένου της Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τα 

αναφερόµενα έγγραφα νοµιµοποίησης της παραγράφου 2.2, ήτοι τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν 
νόµιµα την εταιρεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
(απόφαση συµµετοχής στο διαγωνισµό, νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα 
υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
διοικητικού οργάνου. 

 
3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει: 
 
3.1. ∆ήλωση ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος αποδέχεται, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς του, τη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων, εφόσον κριθεί 
σκόπιµο από την Επιχείρηση, είτε µε λογιστές της επιλογής της, είτε µε υπαλλήλους 
της ∆ΕΗ και αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει για το σκοπό αυτό κάθε 
πληροφορία ή επεξήγηση που θα του ζητήσουν οι ελεγκτές και γενικότερα να τους 
διευκολύνει στο ελεγκτικό τους Έργο. 
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3.2. Τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του προσφέροντος των τριών 
τελευταίων ετών και τις τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών καθώς και το τελευταίο 
ισοζύγιο εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Εάν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι 
Ατοµική ή Προσωπική Επιχείρηση, και µόνο στην περίπτωση που η τελευταία δεν 
έχει υποχρέωση από το Νόµο να συντάσσει ισολογισµούς, θα υποβληθεί Υπεύθυνη 
∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται η δραστηριότητα (τζίρος) του ∆ιαγωνιζόµενου για 
το ίδιο πιο πάνω χρονικό διάστηµα και για κάθε χρόνο χωριστά. 

 
3.3.  Πίνακα σταθερών µηνιαίων δαπανών του ∆ιαγωνιζόµενου. 
 
3.4. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος, δεν είναι ο κατασκευαστής Οίκος των 

εξαρτηµάτων, αλλά είναι κάτοχος άδειας (Licensee) για την κατασκευή  ή την 
επισκευή των συγκεκριµένων ανταλλακτικών από τον ανωτέρω, θα πρέπει να 
υποβάλει µε την προσφορά σχετικό απόσπασµα της Σύµβασης Άδειας Το License 
Agreement ή βεβαίωση του Licensor,σύµφωνα µε την πρόβλεψη της παραγρ. 3.1.β 
του άρθρου 3 (Συµµετοχή στο διαγωνισµό) του τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

  
3.5. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος, δεν είναι ο κατασκευαστής Οίκος των 

εξαρτηµάτων ή κάτοχος άδειας  (Licensee) για την κατασκευή ή επισκευή των 
συγκεκριµένων ανταλλακτικών από τον ανωτέρω,  θα πρέπει να υποβάλλει:  

 
i) Πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο οίκο πιστοποιήσεων, που θα πιστοποιούν ότι 

ο κατασκευαστικός οίκος έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ISO 
– 9001/2008 ή ισοδύναµου, αναφορικά µε το αντικείµενο της παροχής 
υπηρεσίας σύµφωνα µε την πρόβλεψη της παραγρ. 3.1.γ.i, του άρθρου 3 
(Συµµετοχή στο διαγωνισµό) του τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.    
 

ii) Πίνακα εξοπλισµού των εγκαταστάσεων τους για σχεδιασµό/κατασκευή 
ανταλλακτικών/ εξαρτηµάτων εξ’ αντιγραφής βάσει δειγµάτων µε διαδικασία 
“reverse engineering”  σύµφωνα µε την πρόβλεψη της παραγρ. 3.1.γ.ii, του 
άρθρου 3 (Συµµετοχή στο διαγωνισµό) του τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.    
   

iii) Πίνακα εξοπλισµού εργαλειοµηχανών κατεργασίας και λειάνσεως βάκτρων 
χιτωνίων και εδρών βαλβίδων, σύµφωνα µε τις διαστάσεις των σχεδίων και µε 
την πρόβλεψη της παραγρ. 3.1.γ.iii, του άρθρου 3 (Συµµετοχή στο διαγωνισµό) 
του τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

  
iv)   Πίνακα εξοπλισµού αναγόµωσης βάκτρων και χιτωνίων µε τήξη µετάλλου βάσης 

µε µικρή ζώνη θερµικού επηρεασµού (Laser Welding ή EBW) σύµφωνα µε την 
πρόβλεψη της παραγρ. 3.1.γ.iv, του άρθρου 3 (Συµµετοχή στο διαγωνισµό) του 
τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 
  

v) Πίνακα εξοπλισµού σε επιστελλιτώσεις εδρών και βάκτρων βαλβίδων καθώς και 
σε θερµικές κατεργασίες επιφανειακής σκλήρυνσης (εναζώτωση, ενανθράκωση) 
µεταλλικών εξαρτηµάτων σύµφωνα µε την πρόβλεψη της παραγρ. 3.1.γ.v, του 
άρθρου 3 (Συµµετοχή στο διαγωνισµό) του τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

  
vi) Πίνακα Εµπειρίας στην κατασκευή εξ αντιγραφής εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών 

ατµοφρακτών ή ρυθµιστικών βαλβίδων Υψηλής Πίεσης ατµοστροβίλων 
ονοµαστικής διαµέτρου 6" και άνω, σύµφωνα µε την πρόβλεψη της παραγρ. 
3.1.γ.vi, του άρθρου 3 (Συµµετοχή στο διαγωνισµό) του τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

 
 vii) Πίνακα Εµπειρίας στην επισκευή εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών ατµοφρακτών ή 

ρυθµιστικών βαλβίδων Υψηλής Πίεσης ατµοστροβίλων ονοµαστικής διαµέτρου 
6" και άνω, σύµφωνα µε την πρόβλεψη της παραγρ. 3.1.γ.vii, του άρθρου 3 
(Συµµετοχή στο διαγωνισµό) του τεύχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.  

3.6.  Βεβαίωση (πρωτότυπο) επίσκεψης στο Σταθµό και επιθεώρησης των προς επισκευή 
ανταλλακτικών 
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3.7. Τα αποδεικτικά της παραγράφου 4 του Άρθρου 3 της Πρόσκλησης που σχετίζονται 

µε τη χρηµατοοικονοµική, τεχνική ή και επαγγελµατική ικανότητα τρίτων και επίσης 
µε τίτλους σπουδών και επαγγελµατικά προσόντα του ∆ιαγωνιζόµενου καθώς και της 
διάθεσης σχετικής επαγγελµατικής εµπειρίας επιτυχούς παροχής αντίστοιχων 
υπηρεσιών. 

 
3.8. Σε περίπτωση υποβολής προσφορών από Συµπράξεις κάθε µία Επιχείρηση θα 

υποβάλει χωριστά τα δικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων 3.1 έως 3.3.   
 
4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονοµική Προσφορά) θα περιέχει : 

 
4.1.  Ειδικό Έντυπο ή Τεύχος που χορηγείται από την Υπηρεσία µε βάση το οποίο ο 

∆ιαγωνιζόµενος υποβάλλει την προσφορά του. 
Η συµπλήρωση των Εντύπων ή Τευχών αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει µε 
ευκρίνεια. 

 
4.2.  Ειδικότερα τα έντυπα που υποβάλλει ο ∆ιαγωνιζόµενος για την παρούσα ∆ιακήρυξη, 

δεδοµένου ότι ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη 
συµπλήρωση τιµολογίου είναι το “Τιµολόγιο Προσφοράς” και το τεύχος 
“Προµέτρηση-Προϋπολογισµός Προσφοράς” 

 
4.3.  Οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό στοιχείο σχετικό µε το τίµηµα της Προσφοράς. 
 
4.4.   Τον Πίνακα κατανοµής Τιµήµατος (σε περίπτωση Σύµπραξης Εταιρειών). 
 
4.5. Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται 

µε το Προσφερόµενο Τίµηµα.  
 
 

Άρθρο 7 
Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 

 
1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ώρα και τόπο, 

από την Επιτροπή Κρίσης που θα συστήσει η ∆ΕΗ. Προσφορές που θα αποστέλλονται 
ταχυδροµικά ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαµβάνονται υπόψη εφόσον 
παραδοθούν µέχρι την πιο πάνω ηµέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο  της Υπηρεσίας που 
ορίζεται στο Άρθρο 1 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 
 

2. Παρουσία εκπροσώπων στην Αποσφράγιση Προσφορών 
Κατά τη διαδικασία των αποσφραγίσεων των προσφορών κάθε διαγωνιστικής φάσης, 
δύνανται να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Α.Ε ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, 
ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 
Επισηµαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της 
προσφοράς ότι εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ανώνυµης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπεριληφθεί στον φάκελο της 
προσφοράς Πρακτικό του αρµοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να παρευρίσκονται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι εφόσον για λογαριασµό 
κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται να συνοδεύεται 
από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, προς 
διευκόλυνση του έργου του. 
 

3. Η Επιτροπή Κρίσης παραλαµβάνει τις προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων και καταγράφει 
την επωνυµία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. 
Με την εκπνοή της ώρας λήξεως παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
παραλαµβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν κατατεθεί 
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εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόµατα των αντίστοιχων 
∆ιαγωνιζοµένων οπότε και κηρύσσει περαιωµένη τη διαδικασία παραλαβής των 
προσφορών. 

 
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε τη  σειρά µε 

την οποία έχουν καταγραφεί οι ∆ιαγωνιζόµενοι και ελέγχει την ύπαρξη  των ΦΑΚΕΛΩΝ 
Α, Β και Γ. Εάν µέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανευρεθούν και οι τρεις φάκελοι, 
τότε η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς 
δικαίωµα Προσφυγής. 

 
5. Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, µονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που 

υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα 
περιεχοµένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο ∆ιαγωνιζόµενος. Μετά την 
καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που 
περιέχονται σ' αυτόν. 

 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή µπορεί να καλεί 
τους προσφέροντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να 
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά ή το περιεχόµενο 
του Φακέλου Α της προσφοράς που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία ή 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που 
υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαµβάνουν στο Φάκελο Α Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
νοµιµοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συµµετοχής, αποδοχής όρων και ισχύος 
προσφορών και µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού, καθώς και την Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής θα απορρίπτονται. 
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων µε τυχόν προσφυγή, δεν είναι 
αποδεκτή. 
Η ∆ΕΗ ΑΕ δύναται να κάνει δεκτές συµπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που 
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήµατός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων µαζί µε την 
προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων µε τις συµπληρώσεις και διευκρινίσεις 
αυτές συµµορφώνεται πλήρως µε τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
 
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής γίνεται αποδεκτή συµπλήρωσή της 
µόνον προς πλήρη συµµόρφωση µε το συµπεριλαµβανόµενο στη διακήρυξη υπόδειγµα 
αυτής. Οι εκ των υστέρων σχετικές συµπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα 
βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η εκδούσα αρχή, ο υπέρ του οποίου παρέχεται η 
εγγύηση, το ποσό, ο αριθµός της Εγγυητικής Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισµού 
και η υπογραφή του εκδότη, και ο µετέχων οφείλει να υποβάλει µε την προσφορά του. 

 
6. Σε κάθε ∆ιαγωνιζόµενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Κρίσης θα  επιστρέφονται, 

επί αποδείξει, σφραγισµένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, ο  ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, καθώς 
και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Η επιστροφή αυτή  πραγµατοποιείται µετά τη 
λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται στο Άρθρο 9 του παρόντος για υποβολή 
Προσφυγών, εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος που αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλει 
Προσφυγή. Επίσης µπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας αυτής, εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωµα υποβολής Προσφυγών. Σε αντίθετη 
περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα επιστραφούν 
στο ∆ιαγωνιζόµενο µετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης της ∆ΕΗ επί της 
Προσφυγής του. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην της Εγγυητικής Επιστολής 
Συµµετοχής, θα κρατηθούν από τη ∆ΕΗ κατά την κρίση της. 

 
7. Μετά την απόφαση της ∆ΕΗ επί τυχόν προσφυγών των ∆ιαγωνιζοµένων, η Επιτροπή 

Κρίσης σε δηµόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, µε τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι 
∆ιαγωνιζόµενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β εκείνων που έγιναν τελικά αποδεκτοί, µονογράφει 
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όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα 
αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχοµένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο 
διαγωνιζόµενος. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους τα κύρια τεχνικά 
στοιχεία που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να 
ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των 
∆ιαγωνιζοµένων, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσφέροντος. 

 
8.  Κατά τη διαδικασία κάθε φάσης δηµόσιας αποσφράγισης προσφορών/αιτήσεων 

συµµετοχής του διαγωνισµού και συγκεκριµένα µετά το άνοιγµα των φακέλων των 
προσφορών και τη µονογραφή όλων των εγγράφων και στοιχείων που υπάρχουν σε 
αυτούς από την αρµόδια Επιτροπή, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων στη 
φάση αυτή δύνανται να ζητήσουν και η Επιτροπή υποχρεούται να τους επιτρέψει να 
δουν κάθε στοιχείο των προσφορών των συνδιαγωνιζοµένων, που δεν εµπεριέχει 
πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εµπιστευτικές από τον οικείο προσφέροντα. 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης ολοκληρώνεται και η διαδικασία 
παροχής πρόσβασης των διαγωνιζοµένων στα στοιχεία των προσφορών των 
συνδιαγωνιζοµένων. 

 
 

Άρθρο 8 
Αξιολόγηση Προσφορών 

 
1. Ο ∆ιαγωνισµός  για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη,  έντεχνη, άρτια και 

οικονοµική διεκπεραίωση των εργασιών, γίνεται µεταξύ των τεχνικά και οικονοµικά 
αποδεκτών προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της τιµής, τηρουµένων των διατάξεων της 
σχετικής νοµοθεσίας. 
 

2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αρµόδια Επιτροπή µπορεί να καλεί 
τους Προσφέροντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να 
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά ή το περιεχόµενο 
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη 
προθεσµία ή οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συµπλήρωση που υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

 
3. Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των 

δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β, προκειµένου να 
διαπιστώσει αν η προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, όσον αφορά τη δυνατότητα του διαγωνιζόµενου να 
διεκπεραιώσει τις εργασίες έντεχνα, έγκαιρα και άρτια. 
Η Επιτροπή Κρίσης, προκειµένου να φέρει σε πέρας το Έργο αυτό, µπορεί να 
επικοινωνεί απευθείας µε τους ∆ιαγωνιζόµενους, για την παροχή αναγκαίων 
διευκρινίσεων, σχετικά µε το τεχνικό µέρος της προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι 
διευκρινίσεις αυτές δε θα αποτελούν σε καµία περίπτωση αντιπροσφορά. 

 
4. Στη συνέχεια ελέγχεται και αξιολογείται η πληρότητα της προσφοράς σε σχέση µε το 

τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Μετά το πέρας της τεχνικής 
αξιολόγησης η Επιτροπή Κρίσης ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε ∆ιαγωνιζόµενο το 
αποτέλεσµα της τεχνικής κρίσης που αφορά στη δική του προσφορά. Οι 
διαγωνιζόµενοι των οποίων απορρίπτονται οι προσφορές, έχουν δικαίωµα υποβολής 
προσφυγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του παρόντος Tεύχους.  

 
5. Μετά την εκδίκαση τυχόν προσφυγών, η Επιτροπή Κρίσης προσκαλεί εγγράφως τους 

∆ιαγωνιζόµενους, που οι προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να 
παραστούν στην αποσφράγιση του Φακέλου Γ (Οικονοµική Προσφορά), ορίζοντας την 
ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του Φακέλου Γ. 
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6. Ακολούθως, την καθορισµένη ηµέρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, µονογράφονται 

και αριθµούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν µε δύο αριθµούς από 
τους οποίους ο πρώτος αντιστοιχεί στον αριθµό της προσφοράς και ο δεύτερος (µε 
πρόθεµα Γ) αντιστοιχεί στον αριθµό του εγγράφου. 

 
7. Η Επιτροπή Κρίσης ελέγχει καταρχήν αν οι ∆ιαγωνιζόµενοι υπέβαλαν µε το Φάκελο Γ 

όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους 
παρευρισκόµενους τα κύρια κατά την κρίση της Επιτροπής Κρίσης, οικονοµικά 
στοιχεία των προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των ∆ιαγωνιζοµένων, µόνο 
µε τη σύµφωνη γνώµη του προσφέροντος.  

 
8. Τέλος η Επιτροπή Κρίσης ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλµάτων και συντάσσει 

τον Πίνακα µειοδοσίας.  
 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισµό της σειράς 
µειοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλήρωσης, σε 
περίπτωση πλειόνων µειοδοτών λόγω ισοτιµίας των προσφορών, καθώς και της 
εκδίκασης τυχόν προσφυγών, από την αρµόδια Επιτροπή προσκαλείται/ούνται ο /οι 
προσφέρων/οντες για τον/τους οποίο/ους πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, 
εντός προθεσµίας κατά µέγιστο είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση, που 
του/τους αποστέλλεται εγγράφως µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) ή ηλεκτρονικά, να 
προσκοµίσει/ουν τα αποδεικτικά της παραγράφου 2.7. - Άρθρο 6 “Περιεχόµενο 
Προσφοράς’’ του παρόντος Τεύχους 2. 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν 
στο Άρθρο 3 “Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό” του Τεύχους 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, κρίνονται 
κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Αν στις 
ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 
προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 
ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 
Τα υπόψη δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που 
διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία µε διαβιβαστικό, (∆ΥΠΠ, Χαλκοκονδύλη 22, 
Τ.Κ 104 32 ΑΘΗΝΑ), στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 
συνηµµένα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 
 
α) Τα πλήρη στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
β) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά νοµιµοποίησης και µη συνδροµής λόγων 
αποκλεισµού». 
γ) Ο αριθµός και η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
δ) Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
 
Ακολούθως, η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. Αν δεν προσκοµισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στο/στους µειοδότη/ες να τα προσκοµίσει/ουν 
ή να τα συµπληρώσει/ουν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν/ους. Η ∆ΕΗ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την 
ως άνω προθεσµία κατά µέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) ηµέρες, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς. 
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Όταν ο/οι µειοδότες προσκοµίσει/ουν το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τότε 
παρέχεται η δυνατότητα στους λοιπούς συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές να ασκήσουν το δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 8, του Άρθρου 7 “Παραλαβή και Αποσφράγιση 
Προσφορών” του παρόντος Τεύχους 2. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, µετά τη χορηγηθείσα παράταση, δεν 
υποβάλει εµπρόθεσµα όλα ή µέρος των κατά περίπτωση απαιτούµενων 
δικαιολογητικών ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισµό, τεκµαίρεται ο αποκλεισµός 
του από την περαιτέρω διαδικασία και ζητείται από το συµµετέχοντα µε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει των ειδικών 
κριτηρίων της σύµβασης να προσκοµίσει τα υπόψη δικαιολογητικά. Αν κανένας από 
τους συµµετέχοντες δεν υποβάλει - προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
 
Πριν από την κοινοποίηση στον/στους υποψήφιο/ους ανάδοχο/ους της απόφασης 
κατακύρωσης αυτός/οι προσκαλείται/ούνται από τη ∆ΕΗ Α.Ε. και υποχρεούται/ούνται να 
επικαιροποιήσει/ουν όσα εκ των δικαιολογητικών µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού 
της παραγράφου 2.7 έχει παρέλθει η ισχύς τους καθώς και τις σχετικές υπεύθυνες 
δηλώσεις. 
 
Μετά την προσκόµιση του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών και στοιχείων 
από το/ τους µειοδότη/ες προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόµενοι που υπέβαλαν 
παραδεκτή προσφορά να προσέλθουν σε καθορισµένο χρόνο και τόπο να λάβουν 
γνώση (θεώρηση) αυτών. 

 
9.  Κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη της σύµβασης, η ∆ΕΗ 

Α.Ε. ενηµερώνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, όλους 
τους προσφέροντες για τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά για τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο µε 
αναφορά στα χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήµατα της προσφοράς του, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία ή οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από δέκα πέντε (15) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του σχετικού αιτήµατος. 

 
 

Άρθρο 9 
Προσφυγές ∆ιαγωνιζοµένων 

 
Για τις διαφορές που αναφύονται καθ' όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας µεταξύ 
της ∆ΕΗ Α.Ε. ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονοµικών Φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες 
που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
 

Άρθρο 10 
Κατακύρωση - Ματαίωση διαδικασίας, µερική ακύρωση και επανάληψη 

διαδικασίας, αναµόρφωση αποτελεσµάτων διαδικασίας 
 
1. Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά του από τα 

εξουσιοδοτηµένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαµβάνει και 
τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από το ∆ιαγωνιζόµενο. 

 
2. Η κατακύρωση ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσίας γνωστοποιείται στον Ανάδοχο µε 

επιστολή µε την οποία καλείται µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών να προσέλθει για την 
κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης. Σε περίπτωση Οµίλου Επιχειρήσεων η 
Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι διαµορφωµένη κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η χωριστή τιµολόγηση από τα µέλη του Οµίλου σύµφωνα µε την 
ελληνική φορολογική νοµοθεσία και πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύµβασης να περιβληθεί νοµικό τύπο που θα 
επιτρέπει την από κοινού τιµολόγηση. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην ως άνω 
προθεσµία η Επιχείρηση δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 
3. Σε περίπτωση Σύµπραξης Επιχειρήσεων, η κατακύρωση θα γίνει στο όνοµα όλων των 

µελών της Σύµπραξης και θα τεθεί διάταξη στο Συµφωνητικό σύµφωνα µε την οποία τα 
µέλη της Σύµπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ∆ΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, 
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό 
εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ∆ΕΗ η ουσιαστική συµµετοχή στη Σύµπραξη 
όλων των µελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. 

 
4.   Η ∆ΕΗ ΑΕ µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον:  
 

α. η διαδικασία απέβη άγονη λόγω µη υποβολής προσφορών ή λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφορών των 
∆ιαγωνιζοµένων. 

β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 
5.  Επίσης, η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα:  

5.1 να µαταιώσει τη ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης στο σύνολο ή σε µέρος αυτής, 
εφόσον κρίνει ότι: 

α. η ∆ιαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεποµένων κανόνων, µε 
συνέπεια τον επηρεασµό του αποτελέσµατος 

 
β. το αποτέλεσµα της ∆ιαδικασίας είναι µη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση 
 
γ. ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής 
 
δ. µεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης 
 
ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, λόγω ανωτέρας 

βίας 
 
5.2  να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή 
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το 
σφάλµα ή η παράλειψη. 

 

 

Άρθρο 11 
Κατάρτιση Σύµβασης 

 
Η Σύµβαση για την κατασκευή της Παροχής Υπηρεσίας  καταρτίζεται µε βάση τους όρους 
της ∆ιακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαµορφώθηκαν και 
εγκρίθηκαν από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης.  
 
 

Άρθρο 12 
Επιφυλάξεις και ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ 

 
1. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναµεί µε δήλωση του 

∆ιαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και 
τευχών του ∆ιαγωνισµού. 

2. Η ∆ΕΗ επιφυλάσσεται να µεταθέσει την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή να 
επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης. Οι τροποποιήσεις 
αυτές θα περιλαµβάνονται σε συµπλήρωµα της ∆ιακήρυξης, η έκδοση του οποίου θα 
ανακοινώνεται από τον Τύπο.  
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3. Η ∆ΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµία περίπτωση, να αποζηµιώσει τους 
∆ιαγωνιζόµενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιµασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα 
γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θ’ αναβληθεί ή ακυρωθεί ή µαταιωθεί ο ∆ιαγωνισµός 
σ' οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια 
αυτοί που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν 
έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα κατά της ∆ΕΗ 
από τη ∆ιακήρυξη αυτή και τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό. 

4. Η προσφορά των ∆ιαγωνιζόµενων, η οποία υποβάλλεται µε βάση τους όρους της 
∆ιακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ∆ΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 
εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωµα στο ∆ιαγωνιζόµενο να την επικαλεστεί προκειµένου 
να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

6. Οι όροι και οι περιορισµοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς 
όφελος της ∆ΕΗ, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να 
δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους ∆ιαγωνιζόµενους ή σε άλλους τρίτους. 
 



α/α Τίτλος  Έργου Περιγραφή  Έργου Κύριος του Έργου         (Επωνυµία, 

στοιχεία επαφής, τηλ. επικοιν., email, fax)
Tόπος Έργου 

Προϋπολογισµός 

[ΕΥΡΩ]

Ποσοστό 

συµµετοχής στην 

εκτέλεση του 

Έργου

Περίοδος 

εκτέλεσης του 

Έργου

Υποβολή 

Συστατικών 

επιστολών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

Π.Υ.: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ"

Χ.Τ./∆.∆ΥΠΠ-1239/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ



 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Χαλκοκονδύλη 22  104 32 Αθήνα 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392 

 
 
 
Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟ-

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 3 
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Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟ-

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
 
Στην Αθήνα σήµερα στις ........................ τα συµβαλλόµενα µέρη, αφενός η ∆ηµόσια Ε-
πιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή ∆ΕΗ η οποία έχει 
έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30, µε Α.Φ.Μ.-09000045/∆.Ο.Υ.:Φ.Α.Ε. ΑΘΗ-
ΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ. 
.............................................., και αφ' ετέρου η Εταιρεία ..................................., 
που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στην ........................................., 
οδός .......................... αριθ. ........... µε Α.Φ.Μ..………………….. ∆.Ο.Υ……………………..… και 
εκπροσωπείται νόµιµα σ' αυτή την περίπτωση από τ..ν κ. ..................................  
...................... συνοµολόγησαν τη Σύµβαση αυτή και συµφώνησαν τους όρους που ανα-
γράφονται παρακάτω, χωρίς καµιά επιφύλαξη. 
 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη της Σύµβασης 

 
1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα συµ-

βαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 
 

ΤΕΥΧΟΣ 1 Συµφωνητικό 
ΤΕΥΧΟΣ 2 Ειδικοί Όροι  
ΤΕΥΧΟΣ 3 Τιµολόγιο Προσφοράς 
ΤΕΥΧΟΣ 4 Προµέτρηση-Προϋπολογισµός Προσφοράς  
ΤΕΥΧΟΣ 5 Τεχνική Περιγραφή και συνηµµένα πέντε παραρτήµατα Ι έως και V. 
ΤΕΥΧΟΣ 6 Γενικοί Όροι 
ΤΕΥΧΟΣ 7 Ασφαλίσεις 

2. Η σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην παράγραφο 1 καθορίζει τη σειρά ι-
σχύος των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείµενο 
ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών. 

 
3. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί τη 

µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για την πιο πάνω Παροχή Υπηρεσιών και 
ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν από την υπογραφή 
της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγρα-
φής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση αυτή 
θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νοµικού αποτελέσµατος 
και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερµηνεία των όρων της Σύµβασης αυτής. 

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση των 
Υπηρεσιών πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις 
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της Σύµβασης, ακόµη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύµ-
βαση. 

 
4. Ρητά συµφωνείται ότι όλοι οι όροι της Σύµβασης είναι εξίσου ουσιώδεις και ότι κάθε 

µελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύµβασης θα γίνεται µόνο εγγρά-
φως (Συµπληρώµατα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ). Επίσης συµφωνείται ρητά, ότι τα 
Συµπληρώµατα της παρούσας Σύµβασης θα τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπο-
γραφής τους από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 
 

Άρθρο 2 
Αντικείµενο της Σύµβασης 

Με τη Σύµβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση 
Παροχής Υπηρεσίας η οποία αναφέρεται στην επιθεώρηση επισκευή µεταχειρισµένων 
ανταλλακτικών και την κατασκευή καινούργιων ανταλλακτικών µε τη µέθοδο αντιγραφής 
(Reverse Engineering) που ανήκουν στα όργανα ατµού του ατµοστροβίλου της Μονάδας V 
του ΑΗΣ Κ-Λ. Η αντιγραφή θα γίνει βάσει δειγµάτων και κατασκευαστικών σχεδίων που 
διαθέτει ο ΑΗΣ Κ-Λ.  
 
Συγκεκριµένα στο αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας περιλαµβάνονται: 
 
α) Προµήθεια εξαρτηµάτων ή/και υπηρεσίες αντιγραφής µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων 

και κατασκευής καινούργιων από κράµατα νικελίου – χρωµίου  όπως αυτά 
καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
β) Προµήθεια εξαρτηµάτων ή/και υπηρεσίες αντιγραφής µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων 

και κατασκευής καινούργιων από χαλυβδοκράµατα υψηλής αντοχής, όπως αυτά 
καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
γ) Υπηρεσίες επισκευής εξαρτηµάτων ατµοφρακτών που έχουν κατασκευασθεί από 

κράµατα νικελίου – χρωµίου, όπως αυτά καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
δ) Υπηρεσίες επισκευής εξαρτηµάτων ατµοφρακτών που έχουν κατασκευασθεί από 

χαλυβδοκράµατα υψηλής αντοχής, όπως καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη. 
 
 

Άρθρο 3 
Συµβατικό Τίµηµα-Τιµές Μονάδας 

 
1. Το συνολικό Συµβατικό Τίµηµα (Συµβατικός Προϋπολογισµός) των εργασιών, ανέρχε-

ται σε …………….…….€. Το Συµβατικό Τίµηµα υπολογίσθηκε ως άθροισµα των γινοµένων 
των τιµών µονάδος του Τιµολογίου επί τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται 
στο Τεύχος «Προµέτρηση-Προϋπολογισµός» και των κατά αποκοπή τιµών. 

2. Οι αναφερόµενες ποσότητες στο τεύχος «Προµέτρηση – Προϋπολογισµός» έχουν ανα-
γραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ΄ουδένα τρόπο συνιστούν δέ-
σµευση της Επιχείρησης. Συνεπώς, θα υπόκεινται σε αυξοµειώσεις, όπως αυτές θα κα-
θορίζονται µετά την επιθεώρηση των εξαρτηµάτων στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 
Οι πληρωµές θα γίνονται µόνο για τις πραγµατικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών. 

3. Το Συµβατικό Τίµηµα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση 
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισµούς, φόρους, τέλη, δασµούς, 

κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 
που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους και που αναφέρονται στο Άρθρο 2 
των Γενικών Όρων. 
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Επίσης, µεταξύ των φόρων και τελών τους οποίους επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, 
συµπεριλαµβάνεται και η κράτηση 0,06% (ά.350 § 3 ν.4412/2016) η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
σύµβασης. 

∆εν περιλαµβάνουν το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν. 2859/2000 ως ισχύει, 
ο οποίος βαρύνει τη ∆ΕΗ Α.Ε. 

 
 

Άρθρο 4 
Τρόπος Πληρωµής 

 
1. Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 των Γενικών Όρων οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο 

θα γίνονται την εικοστή τέταρτη (24η) ηµέρα του τρίτου ηµερολογιακού µήνα που έ-
πεται του µήνα υποβολής όλων των αναγκαίων παραστατικών ως εξής:  

1.α Για τα ανακαινισµένα-επισκευασµένα ανταλλακτικά εξαρτήµατα µετά την 
παράδοση τους στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, την έκδοση και έγκριση της 
αντίστοιχης πιστοποίησης και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
ανακατασκευασµένων ανταλλακτικών.  

1.β Για την κατασκευή καινούργιων  µετά την παράδοση τους στον ΑΗΣ Κερατέας-
Λαυρίου, την έκδοση και έγκριση της αντίστοιχης πιστοποίησης και την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ανακατασκευασµένων ανταλλακτικών.  

 

2. Σε κάθε πληρωµή τιµολογίου που αφορά ανακαινισµένα-επισκευασµένα ανταλλακτικά 
προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Οι κρατή-
σεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούµενη αξία κάθε πληρω-
µής. 

 
3. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται επιστρέφονται µαζί µε τις Εγγυητικές Καλής 

Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 8 του παρόντος. 
 
 

Άρθρο 5 
Πρόγραµµα Εκτέλεσης - Προθεσµίες Πέρατος 

 
1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσµίες που καθορίζονται 

πιο κάτω. Όλες οι προθεσµίες µετρούνται από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της Σύµ-
βασης. 

 
1.1. Τµηµατικές προθεσµίες 
 

Κενό 
 

1.2. Συνολική προθεσµία 
 

Η συνολική προθεσµία πέρατος του έργου ανέρχεται σε 120 ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της σύµβασης 

 
2.  Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου 
 
Εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος 
υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσίας. 

 
Το χρονοδιάγραµµα θα ενηµερώνεται από τον Ανάδοχο και θα αναθεωρείται κάθε φορά 
που θα προκύπτουν σηµαντικές µεταβολές που επηρεάζουν την πρόοδο. 
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Το εγκεκριµένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραµµα µε τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν 
το Πρόγραµµα Εκτέλεσης του Έργου. 
 
 

Άρθρο 6 
Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Πλέον των αναφεροµένων στο Άρθρο 11 των Γενικών Όρων ρητά συµφωνείται ότι οι 

Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ∆ΕΗ κεχωρισµένα και αθροιστικά, α-
νεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζηµιές και oτι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος 
Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.  

 
2. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις παράδοσης των εξαρτηµάτων. 
 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος από υπαιτιότητά του δεν παραδώσει τα εξαρτήµατα 
σύµφωνα µε τις ορισµένες ηµεροµηνίες παράδοσης (του Άρθρου 5 του Συµφωνητικού), 
τότε επιβάλλονται οι εξής Ποινικές Ρήτρες: 

 
• Εάν ο χρόνος καθυστέρησης είναι µικρότερος της µίας εβδοµάδας τότε δεν επιβάλ-

λονται ποινικές ρήτρες. 
 
•   Για καθυστερήσεις µεγαλύτερες της µίας εβδοµάδας, τότε για κάθε επιπλέον εβδο-

µάδα καθυστέρησης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το 2,5% του συµβατικού 
τιµήµατος ανακαίνισης ολόκληρου του σετ των εξαρτηµάτων που δεν παραδόθηκαν 
εγκαίρως. 

 
3. Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών της παραγράφου 2 δεν µπορεί να υπερβεί το 10% 

του συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος των εργασιών προσαυξηµένου µε τα τιµήµατα 
των τυχόν προσθέτων εργασιών, των Συµπληρωµάτων της Σύµβασης και των αναθε-
ωρήσεων. 

 
4. Εφόσον εκκρεµεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσµίας µε βάση 

τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταµένη Υπηρεσία µπορεί να αναστείλει την 
παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας µέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση 
από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης. 

 
5. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

και παρακρατούνται από την αµέσως επόµενη, µετά την επιβολή τους, πληρωµή προς 
τον Ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 7 
Αναθεώρηση Συµβατικού Τιµήµατος 

 
Οι συµβατικές τιµές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και παραµένουν σταθερές σε όλη τη 
διάρκεια της Σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 8 
Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 

 
1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήµερα την 

Εγγυητική Επιστολή αριθµός ..............................................που εξέδωσε 
.......................................για το ποσό των ……………………. ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στο 
πέντε τοις εκατό (5%) του Συµβατικού Τιµήµατος. 

Οι εγγυήσεις µπορούν να εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα 
κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε σύµφωνα µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139) και έχουν, 
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σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται 
από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  

Για τραπεζικά ιδρύµατα που δεν έχουν την έδρα τους στα προαναφερόµενα κράτη, 
γίνεται αποδεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από τραπεζικό ίδρυµα µε 
πιστοληπτική διαβάθµιση "Επενδυτικού Βαθµού" σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους, 
κατά την έκδοση της Εγγυητικής και καθ 'όλη τη διάρκεια της Εγγυητικής:  
Πιστοληπτική διαβάθµιση αναφορικά µε την πλέον πρόσφατη µακροχρόνια έκδοση µη 
εξασφαλισµένου και µη δευτερεύοντος χρέους  σε οποιαδήποτε αγορά κεφαλαίου η 
οποία είναι ίση ή µεγαλύτερη από, 
α) Baa3 που δίδεται από τη Moody's Investor Services, Inc, ή από τον διάδοχό της ή 
β) BBB- που δίδεται από τη Standard & Poor's Ratings Group ή από τον διάδοχό της ή 
γ) BBB- που δίδεται από τη Fitch Ratings Limited ή από τον διάδοχό της.  

    
For banking institutions not based in the abovementioned States, the Good 
Performance Letter of Guarantee is accepted from a Banking Institution having 
“Investment Grade” credit rating as per following conditions, at the time of issue of 
the Guarantee and throughout the life of Guarantee:  
Each credit rating that it holds in respect of its most recent rated unsecured and 
unsubordinated long-term issue on any capital market is equal or higher than  
a) Baa3 awarded by Moody's Investor Services, Inc, or its successor or 
b) BBB- awarded by Standard & Poor’s Ratings Group or its successor or  
c) BBB- awarded by Fitch Ratings Limited, or its successor. 
 

2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εφόσον δεν υφίσταται λόγος κατάπτωσης της, 
επιστρέφεται στην Τράπεζα που την εξέδωσε µετά από αίτηµα του Αναδόχου και µετά 
από την πλήρη και ολοσχερή εκ µέρους του εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των 
συµβατικών υποχρεώσεων του, µετά από δώδεκα (12) µήνες καλής λειτουργίας ή 
δεκαοχτώ  (18) µήνες από την παράδοση, όποια από τα όποια από τα δύο συµβεί 
πρώτο. 

 
 

Άρθρο 9 
Εγγυήσεις αναφορικά µε την επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 
Καταγράφονται η επωνυµία και ο νόµιµος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη στήριξη 
στον ανάδοχο, το αντικείµενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας µεταξύ του Αναδό-
χου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Ανάδοχο εγγυή-
σεις. 

Ο/Οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείµενο της σύµβασης 
για το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριµένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε 
παράγοντα της παρεχόµενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της ∆ΕΗ Α.Ε. υπό την έν-
νοια ότι ο προτεινόµενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναµα τα κριτήρια ποιοτι-
κής επιλογής του αντικαθιστάµενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη οικονο-
µικού φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύµβασης η αναγκαιότητα της οποίας ε-
λέγχεται σύµφωνα µε το άρθρο 337 του ν. 4412/2016  και υπόκειται επίσης στην έγκριση 
της ∆ΕΗ Α.Ε. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναµα τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάµενου αλλά και να αποδείξει τη µη συνδροµή των λό-
γων αποκλεισµού όπως έπραξε ο αντικαθιστάµενος κατά τη φάση της κατακύρωσης της 
σύµβασης. 

Ο/Οι παρέχων/οντες την ως άνω οικονοµική και χρηµατοοικονοµική στήριξη είναι από κοι-
νού µε τον Ανάδοχο υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύµφωνα 
µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση µε το αντκείµενο της Σύµβασης, η ∆ΕΗ Α.Ε. 
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έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 11 και 13 των Γενικών 
Όρων. 
 
 

Άρθρο 10 
Ευθύνη Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων 

 
1. Συµφωνείται ρητά ότι όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι 

της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά 
για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η Κοινοπραξία µε 
την παρούσα Σύµβαση. 

2. Συµφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται µε κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρ-
κεια ισχύος της Σύµβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συµµετο-
χή στην Κοινοπραξία όλων των µελών αυτής σύµφωνα µε το Κοινοπρακτικό. 

 
 

Άρθρο 11 
Τροποποίηση της Σύµβασης 
 

Τροποποίηση της σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Γενικούς Όρους αυτής 
µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον εφόσον συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 337 του 
ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 12 
Ισχύς της Σύµβασης 

 
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από …………….............................  
Η παρούσα Σύµβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχεί-
ρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ               ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 



 
∆ΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Χαλκοκονδύλη 22  104 32 Αθήνα 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392 

 
 
 
Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ  4 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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∆ΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                            
Χαλκοκονδύλη 22  104 32 Αθήνα 
 

 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392 

 
 
Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
 
 
 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
 
 

Άρθρο 1 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 
Καθήκοντα Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκεί ο Τοµέας Συντήρησης και Προϊσταµένης ο 
∆ιευθυντής του Σταθµού. 

 
 

Άρθρο 2 
Εκπροσώπηση Αναδόχου 

 
Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να 
γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση τον εκπρόσωπο του, ο οποίος θα είναι νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της 
Σύµβασης και θα προβαίνει, εξ ονόµατος του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και 
διαφωνιών που ενδεχοµένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα 
είναι και ο Αντίκλητος του και θα µπορεί να αντικαθίσταται µε γραπτή δήλωση του. 

 
 

Άρθρο 3 
Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα 

 
1. Η επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική. 
2. Η µεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική 

ή Αγγλική γλώσσα µέσω του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 
 
 

Άρθρο 4 
Μέτρα Ασφάλειας και Υγιεινής 

 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απαρέγκλιτη τήρηση της κείµενης εργατικής 
νοµοθεσίας.  
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Άρθρο 5 
Επιτυχής Ολοκλήρωση και Παραλαβή των παρεχοµένων υπηρεσιών 

 
Η περάτωση της Παροχής Υπηρεσίας καθορίζεται µε την έκδοση αντίστοιχης Βεβαίωσης, 
για την έκδοση της οποίας υπεύθυνη είναι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ∆ΕΗ. 
 
 

Άρθρο 6 
Παράβαση Συµβάσεως - Καταγγελία 

 
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συµβάσεως, εκτός από τις 
περιπτώσεις υπαιτιότητας της ∆ΕΗ, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως 
των υλικών, η ∆ΕΗ έχει το δικαίωµα να την καταγγείλει και ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση 
να αποζηµιώσει τη ∆ΕΗ για κάθε θετική ζηµία που του προκάλεσε µε αυτή την παράβαση 
µε την προϋπόθεση όµως ότι η ∆ΕΗ θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζηµιές και η 
συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 50% του Τιµήµατος της αντίστοιχης Εντολής 
(order), όπως αυτή ορίζεται στη παρούσα Σύµβαση. Η αποζηµίωση αυτή είναι ανεξάρτητη 
και επιπλέον όποιας επιβαλλοµένης Ποινικής Ρήτρας. 
 
Η καταγγελία αυτής της Συµβάσεως από τη ∆ΕΗ επιφέρει και την κατάπτωση της 
εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, αλλά ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε 
θετική ζηµιά της ∆ΕΗ ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως. 
 
 

Άρθρο 7 
Παράδοση – Παραλαβή των προς ανακαίνιση ανταλλακτικών 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαµβάνει τα προς ανακαίνιση ανταλλακτικά 
συσκευασµένα από την αποθήκη του ΑΗΣ Λαυρίου, να προβαίνει στην ασφάλισή τους 
καθ’ όλη της διάρκεια της µεταφοράς και ανακαίνισής τους σε αξία που θα καθορίζεται 
από την επιβλέπουσα υπηρεσία, να τα µεταφέρει µε δαπάνες του στον τόπο της 
ανακαίνισης και να παραδίδει τα ανακαινισµένα ανταλλακτικά συσκευασµένα στην ως 
άνω αποθήκη.   
 
 

Άρθρο 8 
Υπεργολάβοι – Υποπροµηθευτές 

 
Μετά την ανάθεση της σύµβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο 
ανάδοχος αναφέρει στη ∆ΕΗ Α.Ε. την επωνυµία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νοµικούς εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εν 
λόγω υπηρεσία, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ο ανάδοχος  
υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ∆ΕΗ Α.Ε. οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης καθώς και τις ως άνω υποχρεωτικές πληροφορίες 
σχετικά µε τυχόν νέους υπεργολάβους τους οποίους ο ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία 
στην  εν λόγω υπηρεσία. 
 
 
 

Άρθρο 9 
Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιµές 

 
1.   Κανένα ανταλλακτικό, του οποίου η ανακαίνιση θα γίνει στα πλαίσια της Σύµβασης, 

δεν θα στέλνεται στο Σταθµό πριν γίνει επιθεώρηση που να ικανοποιεί την 
Επιχείρηση και πριν υπογραφεί και παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτηµένο ειδικό 
εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή της Επιχείρησης, η σχετική άδεια για την αποστολή. 

 
2. Η επιθεώρηση των ανταλλακτικών στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για την 

αποστολή του ή η παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώµατά της σχετικά µε την 
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επιθεώρηση οποιουδήποτε τµήµατος του Εξοπλισµού, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο 
από την πλήρη ευθύνη του σχετικά µε την παράδοση των ανταλλακτικών έτσι ώστε 
αυτά να είναι σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, ούτε επηρεάζουν οποιαδήποτε 
απαίτηση ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή προνόµιο της Επιχείρησης στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος παρέδωσε ελαττωµατικά ή ακατάλληλα ανταλλακτικά, καθώς επίσης δε 
µπορεί να θεωρηθεί ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν παραληφθεί από την 
Επιχείρηση. 

 
3. Η Επιχείρηση µε δαπάνες της και µε τον ειδικό εκπρόσωπο - επιθεωρητή της 

(υπάλληλο ή τρίτο) έχει το δικαίωµα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγµή, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σε όλα τα τµήµατα ή εργαστήρια των εργοστασίων όπου 
ανακαινίζονται ανταλλακτικά ή εκτελείται εργασία σχετική µε την ανακαίνιση, ώστε 
να επιθεωρεί τα ανταλλακτικά. Επίσης µπορεί να παρακολουθεί κάθε µέθοδο 
παραγωγικής διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα του 
Αναδόχου σχετική µε την ανακαίνιση, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

 
4. Η επιθεώρηση και οι δοκιµές γίνονται µέσα στα πλαίσια ενός λεπτοµερούς 

προγράµµατος δοκιµών, που θα προετοιµαστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα και θα 
εγκριθεί από την Επιχείρηση, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύµβασης, 
χωρίς να παρεµποδίζεται το πρόγραµµα πραγµατοποίησης της ανακαίνισης των 
ανταλλακτικών.  

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ειδοποιεί γραπτώς την Επιχείρηση και τον 
επιθεωρητή της, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία που τα ανταλλακτικά θα είναι έτοιµα, για επιθεώρηση και δοκιµές ή για 
οριστική παραλαβή στα εργοστάσιά του ή των Υποπροµηθευτών του. 

 
5. Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

του διαθέσει, χωρίς καµία επιπλέον δαπάνη για την Επιχείρηση, τους χώρους και 
εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που αυτός θα ζητήσει, καθώς και να του 
παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και 
των δοκιµών σύµφωνα µε την κρίση της Επιχείρησης. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα όλης της 
αλληλογραφίας, σχετικά µε θέµατα επιθεώρησης ή δοκιµών, που ανταλλάσσεται µε 
τη ∆ΕΗ Α.Ε. 

 
6. Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιµές, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο "Έκθεση  

Εργασιών και ∆οκιµών", (Completion Report) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τους όρους της Σύµβασης ή σύµφωνα µε τους κανόνες της Τεχνικής και της 
Επιστήµης. 

Η "Έκθεση ∆οκιµών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο - επιθεωρητή της 
Επιχείρησης και από τον αρµόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα υποβάλλεται στην 
Επιχείρηση σε τρία (3) αντίγραφα µε όλα τα συνηµµένα (φύλλα δοκιµών κ.λ.π.). 

Οι "Εκθέσεις ∆οκιµών" θα είναι λεπτοµερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή 
στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσµατα των δοκιµών και τις παρατηρήσεις. 
∆ηλώσεις γενικού περιεχοµένου θα γίνουν δεκτές µόνο ως συµπέρασµα των 
"Εκθέσεων ∆οκιµών". 

 
7. Η Επιχείρηση µετά από επιθεώρηση µπορεί, κατά την κρίση της, να απορρίπτει 

οποιοδήποτε ανταλλακτικό, που είναι ελαττωµατικό ή ακατάλληλο για τη χρήση που 
προορίζεται ή γιατί δεν είναι σύµφωνο µε τους όρους της Σύµβασης. 

Στην περίπτωση αυτή που τα αποτελέσµατα των δοκιµών και της επιθεώρησης δεν 
είναι σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση µε δικές 
του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τα ανταλλακτικά και να 
προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Επιχείρησης να παρευρεθεί στις νέες δοκιµές και 
επιθεώρηση, για τις οποίες και θα συνταχθεί νέα "Έκθεση ∆οκιµών". 
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8. Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιµές ή αναβληθούν χωρίς προηγούµενη 
γραπτή ειδοποίηση, από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή επειδή αυτός δε συµµορφώθηκε 
µε τους όρους της Σύµβασης, η µισθοδοσία, τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του 
επιθεωρητή της Επιχείρησης θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
9. Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωµα να εκτελέσει τις δοκιµές µε απουσία του επιθεωρητή, 

εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την παρακολούθηση των δοκιµών 
µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες, από την καθορισµένη ηµεροµηνία των 
δοκιµών, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 
αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιµών µε τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων και στη συνέχεια λεπτοµερή "Έκθεση ∆οκιµών" που θα 
υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται στην Επιχείρηση και στον 
επιθεωρητή της. 

Η Επιχείρηση µετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιµών και εφόσον κατά τη 
γνώµη της αυτά είναι σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα χορηγεί άδεια αποστολής για τα 
ανταλλακτικά αυτά, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της πιο 
πάνω "Έκθεσης". 

Οι τυχόν αντιρρήσεις της Επιχείρησης, πάνω στο περιεχόµενο της παραπάνω 
"Έκθεσης" του Αναδόχου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο ή στον 
εκπρόσωπό του, µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία 
που θα παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". 

Αν αποδειχθούν δικαιολογηµένες οι αντιρρήσεις της Επιχείρησης, οι δαπάνες για την 
επανάληψη των δοκιµών, για τη µεταφορά στο εργοστάσιο ή στον τόπο δοκιµής και 
για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο των ανταλλακτικών, καθώς 
και οι δαπάνες του επιθεωρητή της Επιχείρησης, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο που 
θα έχει ακόµη την υποχρέωση να αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να 
αποκαταστήσει όλα τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιµές. 
 
Στις περιπτώσεις όµως που η Επιχείρηση επιµένει να επαναληφθούν οι δοκιµές µε 
την παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιµές επιβεβαιώσουν την 
ακρίβεια εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Ανάδοχο, οι δαπάνες των τελευταίων 
δοκιµών θα καταβληθούν από την Επιχείρηση και οι προθεσµίες παράδοσης θα 
παραταθούν για όσο χρονικό διάστηµα αυτές επηρεάστηκαν πραγµατικά από την 
αιτία αυτή. 

 
10. Ο Ανάδοχος µπορεί επίσης να αποστείλει ανταλλακτικά χωρίς να προηγηθεί 

Επιθεώρηση, εφόσον η Επιχείρηση εκδώσει γραπτή απαλλαγή από την υποχρέωση 
επιθεώρησης. 

 
11. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και για τους Υποπροµηθευτές και 

τους Υπεργολάβους του Αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 10 
Εγγυήσεις – Εγγυηµένα Μεγέθη 

 
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την κανονική λειτουργία των ανταλλακτικών Ως περίοδος 

εγγύησης για όλα τα ανταλλακτικά ορίζονται οι δώδεκα (12) µήνες λειτουργίας ή 
δεκαοχτώ  (18) µήνες από την παράδοση, όποια από τα όποια από τα δύο συµβεί 
πρώτο. 

 
2. Ειδικότερα σε περίπτωση σοβαρής αστοχίας των ανταλλακτικών κατά τη περίοδο 

εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει  µε δικές του 
δαπάνες. 
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Άρθρο 11 
Αυξοµειώσεις Προϋπολογισµού 

 
Μεταβολή (αύξηση ή µείωση) του αντικειµένου της σύµβασης µε ανάλογη  µεταβολή  του  
συµβατικού τιµήµατος, ή χρονική παράταση εκτέλεσής της, επιτρέπεται στο πλαίσιο 
άσκησης από τη ∆ΕΗ αναλόγου δικαιώµατος προαίρεσης, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται 
να ζητήσει αύξηση των τιµών µονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

Τα  συγκεκριµένα ποσοστά της κατά τα ανωτέρω µεταβολής τα οποία δε µπορούν να 
υπερβαίνουν το 50% σε ότι αφορά στην αύξηση και το 30% σε ότι αφορά στη  µείωση. 
 
 

Άρθρο 12  
Απαιτήσεις – διαφωνίες  

 

1. Απαιτήσεις 

1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση 
σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία µέσα σε µια ανατρεπτική προθεσµία 
δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονός για 
το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του 
αιτήµατος που προτίθεται να θέσει. 

 
1.2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αµέσως µε τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης και 

χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της ευθύνης της 
Επιχείρησης, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούµενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες 
στον Ανάδοχο να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί 
απαραίτητα και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα όλων των στοιχείων, µόλις του ζητηθούν. 

 
1.3. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονοµική 
ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση 
συνεχίζεται, η οικονοµική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχος, 
κατά εύλογα διαστήµατα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει 
νεώτερα συγκεντρωτικά στοιχεία.  

Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την τελική οικονοµική 
ανάλυση µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του γεγονότος. 
 

1.4. Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 
δικαίωµα του για πληρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει δεκτό από την 
Επιχείρηση, περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Επιχείρηση θεωρεί ότι µπορεί 
να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία. 

 
2. ∆ιαφωνίες 
 

2.1. Κάθε διαφωνία, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που σχετίζεται µε µη 
ικανοποιητική για τον Ανάδοχο ρύθµιση απαίτησής του σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταµένη 
Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο µε "Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας"  όπου θα υπάρχει 
ρητή υπενθύµιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται µε βάση το παρόν άρθρο. 

 
2.2. Στην "Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέµα που 

αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
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α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 
β. έκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. 
γ. η αιτουµένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό 

ποσό. 
δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και 

κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 
 

2.3. Η Προϊστάµενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) ηµέρες 
από την ηµέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον 
Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης. 

 
2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται µε την απόφαση αυτή της 

Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση µέσα στην 
παραπάνω προθεσµία, µπορεί να προσφύγει στα τακτικά ∆ικαστήρια των 
Αθηνών. 

Πριν από την προσφυγή στα ∆ικαστήρια ο Ανάδοχος µπορεί να ζητήσει την 
επίλυση της διαφωνίας του µε φιλικές διαπραγµατεύσεις.  

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Επιχείρηση, 
συγκροτείται, από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης, Επιτροπή Φιλικού 
∆ιακανονισµού η οποία διαπραγµατεύεται µε τον Ανάδοχο την επίλυση της 
διαφωνίας. 

 
2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση 

του Παροχής Υπηρεσίας, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί 
τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά µε την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση της 
Παροχής Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 13 

Ασφαλίσεις 
 
1. Ο Ανάδοχος, πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος να 
συνοµολογήσει µε ασφαλιστικές Εταιρείες και να διατηρεί και να παρακολουθεί, µε δικές 
του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: 

• Ασφάλιση µεταφοράς 
• Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 
• Ασφάλιση υλικών χορηγουµένων από τη ∆ΕΗ στον Ανάδοχο 

Το ποσό κάλυψης για την µεταφορά, απώλεια ή ζηµιά στα υπό επισκευή ανταλλακτικά θα 
είναι αξίας τουλάχιστον 100.000 €. 

2. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για κάθε µια από τις ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν 
και να καλύπτουν κατ' ελάχιστο τα καθοριζόµενα στο Τεύχος 10 «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ». Στο 
Τεύχος αυτό, οποιαδήποτε αναφορά στο Άρθρο 38 των Γενικών Όρων να µην ληφθεί 
υπόψη. 

 
 

Άρθρο 14 
Γενικοί Όροι Συµβάσεων Υπηρεσιών 

 
Οι επισυναπτόµενοι Γενικοί Όροι, οι οποίοι αναφέρονται σε συµβάσεις Προµηθειών, 
εφαρµόζονται αναλογικά στην παρούσα σύµβαση.  
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ               ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22 - 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προµήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι 
ειδικοί όροι της σύµβασης. 
 
 

2. ΤΙΜΕΣ 
Οι τιµές που αναγράφονται στη σύµβαση περιλαµβάνουν κάθε απαίτηση του Πωλητή, του 
δηµοσίου ή τρίτου, σχετική µ’ αυτή την προµήθεια και δεν περιλαµβάνουν τον ΦΠΑ του 
Ν.1642/86 .Οι τιµές αυτές είναι σταθερές και δεν θ’ αλλάξουν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν 
στους ειδικούς όρους της σύµβασης  προβλέπεται  αναπροσαρµογή. 

 
 
3. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή του τιµήµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της σύµβασης. Η ολική ή 
τµηµατική καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται την 24η ηµέρα του τρίτου µήνα από αυτόν κατά 
τον οποίο κατατέθηκαν στην αρµόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιµολόγια, µαζί µε τα 
αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκοµιδής των υλικών, θεωρηµένα από 
εξουσιοδοτηµένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η 24η ηµέρα του τρίτου µήνα  δεν είναι εργάσιµη 
ηµέρα, τότε η πληρωµή θα γίνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

 
 
4. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ 

Ο Πωλητής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τον Αγοραστή από οποιανδήποτε απαίτηση 
τρίτου που, σύµφωνα µε τους νόµους για τις ευρεσιτεχνίες, θα µπορούσε να δηµιουργήσει η 
χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα του παραδώσει. Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, η 
αγοραπωλησία θ’ αναστραφεί και ο Πωλητής θ’ αποζηµιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική 
ζηµιά που του προκάλεσε  αυτή η παράλειψη. 

 
 
5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Ο Πωλητής θα δώσει στον Αγοραστή, σε δύο (2) αντίτυπα και χωρίς να πληρωθεί ξεχωριστά γι 
αυτό, τα απαραίτητα για την εγκατάσταση χρήση και συντήρηση του υλικού κείµενα και σχέδια, 
αν αυτά απαιτούνται από τους Ειδικούς Όρους της Σύµβασης . 

 
 
6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

Ο Πωλητής εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
συµφωνήθηκαν µ’ αυτή τη Σύµβαση. Ακόµη, εγγυάται την καλή λειτουργία του υλικού για 
δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία της ικανοποιητικής τεχνικής επιθεώρησής του ή, αν δεν 
έγινε τέτοια επιθεώρηση, από την αποστολή του στον Αγοραστή. Αν στο διάστηµα αυτό το υλικό 
παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωµαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε 
ανώτερη βία, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει, να το συµπληρώσει ή να το 
αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή χωρίς να πληρωθεί γι αυτό. Ακόµη, 
ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να αποζηµιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική ζηµία, που του 
προκάλεσε η κακή λειτουργία του υλικού, αλλά η αποζηµίωση αυτή δεν θα είναι µεγαλύτερη 
από το 50% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος. 

 
 



 

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ 
7.1 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωµα να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού στο εργοστάσιο 

του Πωλητή, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την 
επιθυµητή ηµεροµηνία επιθεώρησης, ο Πωλητής θα ειδοποιήσει, µε επιστολή ή µε TELEX τον 
Αγοραστή ότι το υλικό είναι έτοιµο για επιθεώρηση. Η επιθεώρηση θα γίνει στο εργοστάσιο του 
Πωλητή, µε δικά του έξοδα και τεχνικά µέσα. Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο Πωλητής 
µπορεί να το διορθώσει και να το ξαναπαρουσιάσει για επιθεώρηση δύο (2) ακόµη φορές. Η 
επιθεώρηση δεν απαλλάσσει τον Πωλητή από την ευθύνη του για τις συµφωνηµένες ιδιότητες 
του υλικού. Η έναρξη της επιθεώρησης των υλικών θα γίνει µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε 
(15) το αργότερο ηµερών από την ηµεροµηνία που ο Πωλητής θα κάνει την αναγγελία 
ετοιµότητας. 

 
7.2 Ο Αγοραστής δεν έχει υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό εφόσον ο Πωλητής 

δεν έχει ετοιµάσει ολόκληρη την προβλεπόµενη ποσότητα της ολικής ή τµηµατικής παράδοσης 
του υλικού . 

 
7.3 Σε κάθε περίπτωση επιθεωρήσεως του υλικού, αν την ηµεροµηνία που καθορίστηκε για 

επιθεώρηση ο Πωλητής δεν προσκοµίσει το υλικό ή παρεµποδίσει µε οποιοδήποτε τρόπο το 
έργο της επιθεώρησης, του επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο µε τις δαπάνες επιθεώρησης που 
άσκοπα πραγµατοποιήθηκαν. Το πρόστιµο αυτό δεν αναιρεί ούτε συµψηφίζεται µε τυχόν 
ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν από ενδεχόµενες καθυστερήσεις στην παράδοση του 
υλικού. 

 
7.4 Σε περίπτωση που τα υλικά τύχουν απαλλαγής επιθεωρήσεως ο Αγοραστής θα 

γνωστοποιήσει τούτο γραπτά στον Πωλητή και ο Πωλητής υποχρεούται να υποβάλει στον 
Αγοραστή για έλεγχο τα αντίστοιχα ∆ελτία ∆οκιµών για τα υλικά ή πιστοποιητικά 
καταλληλότητας, αν υπάρχουν, έστω και αν έχει ήδη πληρωθεί. 

 
 

8.    ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ 
8.1 Ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλαµβάνει τα έτοιµα υλικά από τις εγκαταστάσεις του 

Πωλητή µέσα σε τριάντα (30) µέρες, το αργότερο µετά την ικανοποιητική ποιοτική επιθεώρησή 
τους ή µετά την ηµεροµηνία της γραπτής γνωστοποίησης στον Πωλητή της απαλλαγής 
επιθεωρήσεως. 

 
8.2 Ο Πωλητής οφείλει, για είδη που έχουν απαλλαγεί επιθεωρήσεως είτε από τη σύµβαση, είτε σε  

χρόνο µεταγενέστερο από τη σύναψή της, να γνωρίζει  εγγράφως, στο κλιµάκιο του Αγοραστή 
που είναι αρµόδιο για την αποκοµιδή και µεταφορά των ειδών, τις ποσότητες που έχει κάθε 
φορά έτοιµες για παράδοση καθώς και το είδος και βάρος της συσκευασίας τους.  Στις 
περιπτώσεις που τα είδη πρόκειται να παραδοθούν στον προορισµό τους µε µέριµνα του ίδιου 
του Πωλητή, η ενηµέρωση του τελικού παραλήπτη µπορεί να γίνεται από αυτόν και 
τηλεφωνικά. 

 
8.3 Ο Πωλητής οφείλει να µεριµνεί για τον έγκαιρο εφοδιασµό του µε τριπλότυπα (και όχι 

διπλότυπα) ∆ελτία Αποστολής, θεωρηµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων, προκειµένου τα δύο αντίτυπά τους να παραδίνονται στις αρµόδιες Υπηρεσίες του 
Αγοραστή και να χρησιµοποιούνται από αυτές όπως καθορίζεται στη σχετική διαδικασία 
παραλαβής των ειδών.  

 
8.4 Σε κάθε περίπτωση που η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται µε βάση το πραγµατικό 

καθαρό βάρος τους, ο Πωλητής οφείλει να εκδίδει για κάθε φόρτωση και ένα ζυγολόγιο, αν τα 
είδη παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή να αναγράφει σαφώς στο αντίστοιχο ∆ελτίο Αποστολής 
τους το µικτό και το καθαρό βάρος των ειδών που παραδίνονται συσκευασµένα, αντίγραφα δε 
αυτών των ζυγολογίων ή των ∆ελτίων Αποστολής να υποβάλλει στον Αγοραστή µαζί µε το 
σχετικό τιµολόγιό τους. 

 



 

8.5 Για την οριστική παραλαβή των υλικών πρέπει να υπάρχουν και αναλυτικές καταστάσεις 
περιεχοµένου σε όσα «κόλα» περιέχουν περισσότερα από ένα είδος υλικού. 

 
 
9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
9.1 Ο Πωλητής θα συσκευάσει, θα επισηµάνει και θα στείλει το υλικό στον Αγοραστή, όπως 

προβλέπουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης αλλά πάντως κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την 
έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή του. Τα κιβώτια, δέµατα  κλπ. της σύµβασης πρέπει µε 
µέριµνα του Πωλητή να είναι αριθµηµένα, διαχωρισµένα κατά παράδοση και συσκευασµένα-
ταξινοµηµένα µε τρόπο που να διευκολύνεται η καταµέτρησή τους, ο έλεγχος του 
περιεχοµένου τους και η επισήµανσή τους, από τους αρµόδιους Επιθεωρητές του Αγοραστή 
καθώς και από τους τελικούς παραλήπτες. 

 
9.2 Ειδικότερα, στις δύο µεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε κιβωτίου, δέµατος, σάκου, 

στροφείου κλπ. πρέπει να είναι τυπωµένα ή γραµµένα µε χρώµα, ανεξίτηλο µελάνι κλπ. ή 
χαραγµένα σε µεταλλικό πλακίδιο τα εξής στοιχεία: 
Το είδος, η ποσότητα και η µονάδα µετρήσεως του περιεχοµένου υλικού ή εξοπλισµού, 
σύµφωνα µε την περιγραφή που δίνεται στη σύµβαση καθώς και ο κωδικός αριθµός ∆ΕΗ αν 
πρόκειται για υλικά. Το µικτό και καθαρό βάρος κάθε κιβωτίου, δέµατος κλπ. Ο αριθµός της 
σύµβασης. Ο αύξοντας αριθµός κάθε κιβωτίου, δέµατος κλπ. σε ενιαία αρίθµηση για ολόκληρη 
τη σύµβαση. 

 
9.3 Είδη διαφόρων συµβάσεων καθώς και είδη της ίδιας σύµβασης που έχουν διαφορετικούς 

προορισµούς δεν επιτρέπεται να συσκευάζονται από τον Πωλητή στο ίδιο κιβώτιο, δέµα κλπ.  
 
 
10. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωµα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης αυτής να 
αυξοµειώσει την ποσότητα του υλικού µέχρις ενός ποσοστού µε ανάλογη αυξοµείωση του 
συνολικού τιµήµατος, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωµα να αυξήσει τις τιµές µονάδας ή να 
ζητήσει άλλες παροχές. Το ποσοστό και οι προϋποθέσεις αυξοµείωσης καθορίζονται στους 
ειδικούς όρους της σύµβασης. 

 
 
11. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
11.1 Ο Πωλητής δέχεται να πληρώσει στον Αγοραστή, ως συµφωνηµένη ποινική ρήτρα για κάθε 

ολόκληρη εβδοµάδα καθυστερήσεως των συµβατικών παραδόσεων του υλικού (για κλάσµα 
της εβδοµάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο µε το µισό τοις εκατό (0,5%) του 
συµβατικού τιµήµατος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα του Αγοραστή. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει 
ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συµβατικού τιµήµατος και 
συµψηφίζεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρακάτω παραγρ.14, αν αυτή η εγγύηση 
καταπέσει. 

 
11.2 Αν µία ή περισσότερες παραδόσεις υλικού καθυστερήσουν περισσότερο από δέκα (10) 

ηµερολογιακές εβδοµάδες ο Αγοραστής έχει το δικαίωµα, µε έγγραφη ανακοίνωσή του, να 
καταγγείλει αυτή τη Σύµβαση χωρίς υποχρέωση αποζηµιώσεως του Πωλητή. Γι αυτήν την 
καταγγελία δεν υπάρχει προθεσµία, ούτε είναι απαραίτητη η εξάντληση του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου ποινικής ρήτρας. 

 
11.3 Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να πληρώσει ποινική ρήτρα και για τα υλικά που παραδόθηκαν 

έγκαιρα, αν δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίησή τους χωρίς τα καθυστερούµενα. 
 
11.4 Ο Αγοραστής έχει δικαίωµα να παρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές 

του προς τον Πωλητή ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συµβάσεως ή, µερικά και από 
τα δύο. 

 



 

11.5 Συµφωνείται ρητά ότι η επιβολή αυτής της ποινικής ρήτρας γίνεται ανεξάρτητα από τα αν 
ζηµιώθηκε ή όχι ο Αγοραστής από την καθυστέρηση της παραδόσεως του υλικού, και ότι ο 
Αγοραστής έχει το δικαίωµα να αξιώσει, σωρευτικά και την ποινική ρήτρα και την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµιάς του από αντισυµβατικές πράξεις ή παραλείψεις του 
Πωλητή. 

 
11.6 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αγοραστή ή σε ανωτέρα βία, 

ο χρόνος παράδοσης θα παραταθεί ανάλογα, του Πωλητή παραιτούµενου από κάθε σχετική 
απαίτηση κατά του Αγοραστή. 

 
11.7 Τέτοιες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται πάντα στην αρχική συµβατική τιµή και συνεπώς 

οποιαδήποτε αναπροσαρµογή αυτής της τιµής δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
 
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

12.1 Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο 
του Πωλητή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά 
ανωτέρας βίας υποπροµηθευτών του Πωλητή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας 
για τον Πωλητή. 

 
12.2 Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφό του στον Αγοραστή αµέσως και 

πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) µέρες από την εµφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας 
βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύµβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωµα να την 
επικαλεσθεί. 

 
 
13. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

13.1 Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της συµβάσεως, εκτός από τις 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του Αγοραστή, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της 
παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 11, ο Αγοραστής 
έχει το δικαίωµα να την καταγγείλει και ο Πωλητής έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει τον 
Αγοραστή για κάθε θετική ζηµία που του προκάλεσε µ’ αυτή την παράβαση µε την 
προϋπόθεση όµως ότι ο Αγοραστής θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζηµιές και ότι η 
συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας της συµβάσεως. Η 
αποζηµίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερηµένη 
παράδοση του υλικού. 
 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο Αγοραστής έχει ακόµη και το δικαίωµα να αξιώσει την εκτέλεση 
των συµβατικών υποχρεώσεων του Πωλητή ή µε έγγραφη ανακοίνωσή του σ’ αυτόν να 
καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς υποχρέωση να αποζηµιώσει τον Πωλητή και χωρίς να τηρήσει 
οποιαδήποτε προθεσµία. 

 
13.2 Η καταγγελία αυτής της συµβάσεως από τον Αγοραστή επιφέρει και την κατάπτωση της 

εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της παρακάτω παραγρ.14, αλλά ο Πωλητής έχει υποχρέωση να 
αποκαταστήσει κάθε θετική ζηµιά του Αγοραστή ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής 
της εγγυήσεως . 

 
13.3 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωµα να καταγγείλει αυτή την σύµβαση οποτεδήποτε και χωρίς 

υπαιτιότητα του Πωλητή. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο Αγοραστής θα επιστρέψει 
στον Πωλητή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγµατι κατά τη διάρκεια 
της εκτελέσεως της Συµβάσεως και µέχρι της ηµεροµηνίας της καταγγελίας, µετά από 
αφαίρεση του τιµήµατος του υλικού που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε ο Αγοραστής, µε 
επιφύλαξη των διατάξεων του παρακάτω εδαφίου 13.5 καθώς και του εύλογου τιµήµατος, 
που θα µπορούσε ο Πωλητής να λάβει από την πώληση του υλικού που δεν έχει ακόµα 
παραδοθεί. 
Ακόµα, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή σαν αποζηµίωση ποσό ίσο προς το πέντε 
τοις εκατό (5%) της αξίας του υλικού που δεν είχε παραδοθεί κατά το χρόνο της καταγγελίας. 



 

Τα προαναφερόµενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις του Αγοραστή για την εκ µέρους του αναίτια 
καταγγελία της Συµβάσεως. 

 
13.4 Με επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων του Αγοραστή, σύµφωνα µε το παρακάτω εδάφιο 13.5 

και ανεξάρτητα από το αν η σύµβαση καταγγελθεί αναίτια ή όχι, ο Αγοραστής θα καταβάλει 
στον Πωλητή το τυχόν οφειλόµενο συµβατικό τίµηµα για το υλικό που του παραδόθηκε µέχρι 
την ηµεροµηνία της καταγγελίας της Συµβάσεως, ο δε Πωλητής θα επιστρέψει στον 
Αγοραστή την προκαταβολή που του δόθηκε, µετά από αφαίρεση του µέρους της 
προκαταβολής που αντιστοιχεί στο συµβατικό τίµηµα του υλικού που παραδόθηκε πριν από 
την καταγγελία. 

 
13.5 Πέρα από τις παραπάνω αναφερόµενες συνέπειες, η µη εκ µέρους του Πωλητή παράδοση 

στον Αγοραστή του συνόλου ή και µέρους του υλικού, παρέχει στον Αγοραστή το δικαίωµα 
να επιστρέψει στον Πωλητή, µε έξοδα του τελευταίου, τα µέρη του υλικού που ήδη 
παραδόθηκαν στον Αγοραστή, εφόσον τα εν λόγω µέρη αυτά καθαυτά είναι ατελή και 
άχρηστα. Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στον 
Αγοραστή το τυχόν τίµηµα που ο τελευταίος κατέβαλε για τα εν λόγω µέρη, καθώς και τυχόν 
άλλες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε από την παράδοση των εν λόγω τµηµάτων. 

 
 
14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
14.1 Μαζί µε την υπογεγραµµένη σύµβαση ο Πωλητής θα παραδώσει στον Αγοραστή, µε δικές 

του δαπάνες, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως (ΕΕΚΕ) που να είναι διατυπωµένη 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα 42.10στ και να καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού 
συµβατικού τιµήµατος. Σύµφωνα µε τα ισχύοντα σήµερα, γίνονται δεκτές Εγγυητικές που 
έχουν εκδοθεί από Τράπεζα ή από τον ΕΟΜΜΕΧ ή από το ΤΣΜΕ∆Ε . 

 
14.2 Τυχόν καθυστέρηση του Πωλητή να παραδώσει αυτή την Εγγυητική Επιστολή, δίνει στον 

Αγοραστή το δικαίωµα να καταγγείλει αµέσως τη Σύµβαση, ο δε Πωλητής θα είναι απέναντί 
του υπεύθυνος για όλες τις ζηµιές που τυχόν θα προκύψουν και θα επιστρέψει στον 
Αγοραστή όλα ανεξαιρέτως τα χρηµατικά ποσά που του προκαταβλήθηκαν, µε τόκο 
υπερηµερίας. Ανάλογα µε την περίπτωση, και για να εξασφαλίσει την εν λόγω επιστροφή, ο 
Αγοραστής µπορεί κατά την κρίση του, να εκπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή και 
την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που έχει στα χέρια του. 

 
14.3 Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής µειώνεται στο µισό στις περιπτώσεις που έχει παραδοθεί 

το 50% τουλάχιστον της αξίας της συµβάσεως, µε την προϋπόθεση όµως ότι δεν υπάρχουν 
απαιτήσεις του Αγοραστή από άλλους λόγους (π.χ. ποινικές ρήτρες κλπ.). 

 
14.4 Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος σ’ αυτήν την σύµβαση και λόγος για την κατάπτωσή 

της, η επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Πωλητή µετά από 
την πλήρη και ολοσχερή εκ µέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των 
συµβατικών υποχρεώσεων του και µετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών, 
χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγυήσεως για την καλή λειτουργία του υλικού. 

 
 
15. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 
15.1 Ο Πωλητής 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 φύσεως δικαιώµατά του από αυτήν, χωρίς να έχει γι αυτό ειδική γραπτή 
συναίνεση του Αγοραστή. 

 
15.2 Κατ’ εξαίρεση, ο Πωλητής επιτρέπεται να εκχωρήσει εφάπαξ τις πληρωµές που απορρέουν 

από την παρούσα σύµβαση, µόνο σε Τράπεζες, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, 
χωρίς προηγούµενη συναίνεση του Αγοραστή, αφού πρώτα αφαιρεθούν : 

 
15.2.1 Κάθε απαίτηση του Αγοραστή, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται. 



 

15.2.2 Κάθε οφειλή του Πωλητή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το δικαίωµα να την 
εισπράξει από τον Αγοραστή και  

 
15.2.3 Κάθε οφειλή του Πωλητή προς το ∆ηµόσιο, που θα προέρχεται από το αποδεικτικό 

Φορολογικής Ενηµερότητας, που η προσκόµισή του είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τη 
σύµβαση και το Νόµο, για την πληρωµή οιουδήποτε ποσού πάνω από το όριο, που ορίζει 
εκάστοτε ο Νόµος. 

 
15.3  Σε περίπτωση µιας τέτοιας εκχώρησης, που θα του αναγγελθεί νόµιµα, ο Αγοραστής θα 

καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και µόνο των πληρωµών, που απορρέουν  από 
τη σύµβαση και τα οποία είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στον Πωλητή, αφού πρώτα 
αφαιρεθούν από αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των παραπάνω υπεδαφίων 15.2.1, 15.2.2 
και 15.2.3, που υπάρχουν κατά τον χρόνο καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρηθείσας 
πληρωµής. 

 
 
16. ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 
16.1 Αν καθυστερήσει µερικά ή ολικά η παράδοση του υλικού χωρίς να υπάρχει ανωτέρα βία ή 

ευθύνη του Αγοραστή,  ο Πωλητής έχει υποχρέωση να πληρώσει στον Αγοραστή ανεξάρτητα 
από την ποινική ρήτρα της παραπάνω παραγρ.11 και τόκο υπερηµερίας για την 
προκαταβολή του τιµήµατος που αναλογεί στις καθυστερούµενες ποσότητες. 

 
16.2 Ο τόκος αυτός υπολογίζεται από την λήξη του συµβατικού χρόνου παραδόσεως, που 

παρατείνεται µόνο για περιστατικά ανωτέρας βίας ή πταίσµατα του Αγοραστή, µέχρι την 
ηµεροµηνία παραδόσεως του υλικού και µε επιτόκιο αυτό που θα ισχύει στην Ελλάδα κατά το 
παραπάνω χρονικό διάστηµα. 

 
16.3 Αν καταγγελθεί αυτή η σύµβαση ή ακυρωθεί µερικά µε αίτηση του Πωλητή, ο παραπάνω 

τόκος υπερηµερίας θα υπολογίζεται επί του µέρους της προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 
υλικό που δεν έχει ακόµα παραδοθεί και για χρονική περίοδο που αρχίζει από την 
ηµεροµηνία λήξης του συµβατικού χρόνου παράδοσης και τελειώνει στην ηµεροµηνία της 
επιστροφής της στον Αγοραστή. 

 
16.4 Ο υπολογισµός και η πληρωµή του εν λόγω τόκου υπερηµερίας θα γίνεται κατά την 

πληρωµή κάθε τιµολογίου και θα οριστικοποιείται κατά την εκκαθάριση των σχετικών 
λογαριασµών. 

 
 
17. ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

Συµφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συµβαλλόµενους δεν 
παρέχουν στον άλλο το δικαίωµα να απαιτήσει την αποκατάσταση των αποθετικών ζηµιών του 
που ενδεχόµενα θα προκληθούν από αυτές. 
 

 
18. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση διαφωνίας Αγοραστή και Πωλητή θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των 
διαφορών από εκπροσώπους των αντισυµβαλλοµένων. 
Αν αυτή η διαπραγµάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των 
διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύµφωνα µε την Ελληνική 
Νοµοθεσία. 
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Lavrion Power Plant                      Lavrion May’s 29 2017 

Maintenance section  
 
Technical Specification 

 
’’ Used parts refurbishment, manufacturing and procurement for spare parts of 

steam HP and INTERCEPT valves (combined stop & control valves) for Lavrion 

Combined Cycle Unit V Steam Turbine’’.  

 
1. SCOPE OF WORKS. 

 
Scope of works for the following project includes refurbishment of used capital parts and 
new capital parts manufacturing (steam-path parts) for: 
- stop valve and control valve (1 pc.), of the combined stop valve for ΟΕΜ General Electric      
  D-10-50-150 type steam turbine high pressure stage (HP stage onwards). 
- stop valve and control valve (2 pcs.), of the combined reheat (intercept) valve for ΟΕΜ  
  General Electric D-10-50-150 type steam turbine (IP stage onwards). 
 
Steam turbine is part of combined cycle Unit single shaft powertrain of S109FA type,  
serial number 270Τ644.   
 

2. GENERAL DESCRIPTION. 

 
The combined valves’ sectional drawings are: 
 
- 127Ε9284, Valve parts – SV/CV 9’’ valve. Combined stop/control valve for HP stage. 
- 114Ε2384, Valve body parts assembly – 16’’ CRV. IP stage combined stop/control valve. 
 
Attached Table 1 contains spare parts designation, installed parts per item, drawing and 
part number, basic manufacturing information (dimensions, mfg. material, hardness, 
surface treatment) and project to be executed (manufacturing, used part’s refurbishment 
or reverse engineering). 
 
Scope of works comprises of  individual type of services to be provided: 
 
1. Reverse engineered parts manufacturing and procurement. PPC shall provide used  

parts (samples). 
2. Inspection and refurbishment of repairable parts. 
3. Parts manufacturing and procurement based on new or used identical parts and 

drawings provided by PPC. 
 
Contractor shall draft and deliver to Customer detailed manufacturing or repair process 
proposal, with certain manufacturing / repair stages and quality control checks; Process 
shall be validated and approved by Customer.  
 
Contractor shall prepare and provide detailed manufacturing drawings along with 
manufacturing process technical. Manufacturing drawings and process proposal shall be 
based on accurate geometry projection ( reverse engineering). Reverse engineering shall 
include accurate dimensions’ measurement, material identification, surface hardness 
various measurements, heat and surface treatment microscope replication metallography. 
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Lavrion Power Plant shall provide: 
 
- used parts to be repaired and used as reverse engineering samples. Used parts had  
  been originally installed in the valves, and were disassembled during valves’ inspection 
- brand new, unused parts to be used as samples for reverse engineering accordingly;  
  new parts have been supplied by OEM General Electric. 

 

3. TECHNICAL REQUIREMENTS & DETAILED REPAIR – MANUFACTURING 

DESCRIPTION. 

 
3.1. Processing records – Contractor’s documentation. 

 

Repair, reverse engineering or manufacturing, shall be monitored  and recorded in 
sufficient detail by Contractor’s Quality department to indicate compliance with this 
specification.   
 
For any individual part: 
- accurate manufacturing drawings,  
- material certificates,  
- works’ certificates,  
- heat and surface treatments’ certificates, 
- process control records,  
- quality control test results,  
- initial inspection and final (pre-shipment) inspection reports, 
 
shall be maintained on paper and digital file and provided to Customer, during Project’s 
works.   

 

3.2. Used parts inspection and refurbishment. 

 

3.2.1 Cleaning Procedures. 

 

Used parts shall be cleaned: 
a/ using appropriate degreasing chemical cleaners, 
b/ diligent manual cleaning using wire brush, sandpaper etc, 
c/ abrasive blasting using dry fine aluminum oxide + glass beads powder; mix ratio and     
    abrasive grit size shall not affect parts’ surface quality (roughness).  
 
Before and after abrasive blasting, surface roughness shall be measured, in order to   
prove that surface has not been deteriorated. 
 
 
 

3.2.2 Used parts’ inspection – Visual Inspection, dimensional measurements,  

NDTs. 

 
Visual inspection, dimensional measurements (form deviation and manufacturing 
tolerances) and NDTs shall follow.  
 
Customer’s Inspectors or delegated personnel shall be allowed reasonable access to attend  
aforementioned measurements and NDTs. 
 
Form and position measurements, shall include eccentricity, flatness, datum surfaces’ 
roundness, parallelism, coaxiality to datum surfaces, sealing surfaces check, clearances 
between assembled parts and nominal dimension measurements. 
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All these measurements will be registered in appropriate measurement protocols. 
 
NDTs to be executed, are: 
 
α/ red dye penetrant inspection,  
β/ fluorescent penetrant inspection, 
γ/ magnetic particles’ inspection or ultrasonic testing if needed,  
δ/ microscope replication metallography. 
 
NDTs to be executed, shall be proposed by Contractor’s Quality department and will be 
approved by Customer’s Quality department Inspectors or delegated personnel. 
 
NDTs to be executed by Contractor’s trained and certified personnel, according to NDT type 
and level. Contractor’s Quality department shall be sufficiently certified and accredited.    
 
 

3.2.3  Samples’ reverse engineering – Material identification. 

 

For accurate material identification,  X-ray fluorescence (XRF) or any other accurate, 
Contractor’s proposed method shall be used.  
Material substitution (part manufacturing, using different material than one identified) is 
not allowed. 
 
      3.2.4  Samples’ reverse engineering – Dimensional measurements. 

 
Dimensional analysis shall be done using 3D inspection scanning (portable CMMS / CMMIS 
3-axis measuring articulated arm) with laser optical tracker or stylus/ball touch trigger 
probe.   
 
For rough cost estimation purposes only, attached Table 1 contains parts’ dimensions 
measured on-site. 
 

3.2.5 Samples’ reverse engineering – Surface identification. 

 
In order to identify parts’ surface treatment, heat treatment, overlay or hard-facing 
coating, dense hardness measurements shall be recorded. For coating thickness 
measurement, additional ultrasonic tests might be needed.    
 
Microscope replication metallography shall be additionally used to identify parts’ heat 
treatment and Contractor to propose surface hardening procedure.  
 
Attached Table 1 contains parts’ mean surface hardness measured on-site for parts to be 
used as reverse engineering samples. 
 

3.2.6 Reverse engineering reports’ issue & submit. 

 
After parts’ initial inspection and reverse engineering measurements, Contractor shall 
inform Lavrion Power Plant by submitting Incoming (Condition / initial ) Inspection Report 
for every individual used or new part received and inspected/measured/identified at its 
facilities. 
 
Incoming Inspection Reports shall include per part: 
 
a/ Inspection, measurements’ protocols, NDTs findings. 
b/ Part’s manufacturing drawing submit (nominal dimensions and tolerances). 
c/ Detailed used part repair process, including repair stages and intermediate tests till final  
    inspection and delivery of repaired part. 
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d/ Final dimensions, surface hardness & roughness; Table with guaranteed values to be  
    achieved through repair process. 
      
Repair process to be submitted along with the Incoming Inspection Report, shall be 
approved and accepted by Power Plant’s delegated personnel for further parts’ repair and 
delivery work scope. 
 
          3.2.7  Used parts’ repair – Weld built-up repair. 

 
For used parts to be repaired, Contractor shall restore them to nominal dimensions, 
through weld built – up / cladding and machining. Welding built-up shall be executed at 
Contractor’s facilities or sub-contractor’s premises, in case Contractor does not operate 
special cladding repair equipment.      
 
Filler material shall be of identical or similar chemical composition to base material, so filler 
metal diffusion and base metal melting to be used for weld built-up.      
 
Brazing or molten metal spraying repairs are not acceptable.  
 
Weld built-up process shall have a restricted heat-affected zone (HAZ) for base material. 
 
Laser or Electron Beam (ΕΒW) welding in appropriate for base material cladding inert gas 
shielded environment are acceptable methods. 
 
Project’s Contractor or sub-contractor shall provide Customer with original 3.1 type 
Certificates according to EN 10204:2004 Standard for filler materials, issued by filler 
supplier. 
 
For cladding repair, project’s Contractor or sub-contractor shall provide Customer with 
original 2.1 type Certificates of Conformity / Works’ Certificates according to                            
EN 10204:2004 Standard.  
 
Both Certificates shall be included in any individual part repair documentation file. 
 

3.3 New parts’ fabricating – reverse engineered or drawing based 

specification. 

 
For parts where manufacturing drawings are available, they shall be provided to Contractor 
in order to fabricate the parts according to specification and guidelines.  
 
After sample or drawing delivered from Lavrion Power Plant, Contractor shall prepare and 
provide to Customer part’s technical file, to include : 
 
a/ Fabrication drawing.  
b/ Proposed fabrication material. 
c/ Detailed part’s fabrication proposal, to include manufacturing stages and intermediate  
    tests (milestones);detailed machining procedures, stress relief annealing if necessary,  
    surface hardness & roughness expected, describing surface and heat treatment to be  
    used accordingly. 
  
Submitted fabricating process and drawings, shall be approved and accepted by Power 
Plant’s delegated personnel for further manufacturing work scope. 
 

3.3.1 Parts’ fabricating – Raw material procurement. 

 
Project’s Contractor shall provide Customer with original 3.1 type Certificates according to 
EN 10204:2004 Standard (EN 10204:2004-3.1) for raw materials to be used for parts’ 
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manufacturing. Certificates shall be issued by material supplier and included in any 
individual part fabricating documentation file. 
 

3.3.2 Parts’ fabricating – Metal/ hard-facing coatings and surface treatment. 

 
Usual surface treatment for valves’ steam path components are: 
 
- stellite coating to contact and sealing surfaces between assembled parts (e.g. valve  
  circumference to seat). 
- nitriding to friction surfaces between sliding assembled parts (e.g. valve stem to  
  bushing).    
- various surface hard-facing coatings in order to increase hardness and prevent surface  
  from friction/wear. 
 
Project’s Contractor or sub-contractor shall provide Customer with original 3.1 type 
Certificates according to EN 10204:2004 Standard for coatings and surface treatment 
materials to be used, issued by supplier. 
 
For surface coatings and treatment, project’s Contractor or sub-contractor shall provide 
Customer with original 2.1 type Certificates of Conformity / Works’ Certificates according to                            
EN 10204:2004 Standard.  
 
Both Certificates shall be included in any individual part documentation file. 
 

3.4 Repair / Fabricating procedure attendance on behalf of the Customer/ 

representation - inspections. 

 
Throughout project’s works, Customer delegated personnel and/or inspectors shall be 
allowed  reasonable access to Contractor’s or its subcontractors’ premises (cladding, 
surfaces’ treatment etc) in order to attend critical stages of repair/fabricating procedure.  
 
 
3.5 Final Report. 

 

After project’s works Contractor shall draft and submit to Customer for every individual 
part, Final Inspection / Repair Report or EOMR - End Of Manufacturing Report, in order to 
compare with and verify expected (guaranteed) measurements-values.   
 
In case deviation between expected (guaranteed) values and measured values occur, 
Contractor shall restore on its expenses. 
 
3.6 Fabricated – Repaired parts final inspection prior to delivery. 

 

After project’s works, parts to be delivered, shall be inspected in Contractor’s facilities by 
Customer’s delegated personnel. Contractor shall provide equipment, measuring 
instruments, hardness tester, surface roughness specimens etc or perform form and 
position measurements (eccentricity, parallelism etc) using machine tools.  Final inspection 
works shall be according to demands of §4 and §5. 
 
3.7 Fabricated – Repaired parts packaging.  

 
After final inspection, new or repaired parts shall be covered with sprayed polymer wax 
moisture shield (corrosion and humidity inhibitor) for long term shelves’ storage.  
Then, they shall be diligently protected in paraffin paper, carton or bubble wrap, in order to 
avoid scratches/dents/ damages during shipment or storage.  
Package shall be in wooden boxes / crates. 
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3.8 Parts pick-up & delivery.  

 
Used parts to be fabricated / repaired, samples and new parts shall be picked-up and 
delivered from/to Lavrion Power Plant facilities by Contractor’s means / on its expenses. 

 

4 PARTS’ WORKS’ TECHNICAL SPECIFICATION PER VALVE TYPE.                                

HIGH PRESSURE STAGE (HP); COMBINED STOP/CONTROL VALVE, 127Ε9284 

SECTIONAL DRAWING.   

 

4.1 Steam stop valve. 

 

4.1.1. Stop/Control Valve seat reverse engineering; 127Ε9284 sectional drawing   

          – Item 12, part number 194D7737P002. Table 1, a/a 1: 

  
a/ fabricating drawing is not available. Customer shall provide a new part and associated  
    valve disc (127E9284- Item 20). 
b/ dimension measurement, material identification, hardness measurements, reverse  
    engineering according to §3.3. demands’ specification.  
c/ ~ Ø600 x Ø220 x 190 mm (ring-type). 
d/ ~233 HV mean surface hardness (not in seat contact surface). 
e/ Technical file draft and submission for one pc of new seat manufacturing process that  
    will include fabricating drawing, proposed material, machining, heat treatment, surface  
    hardening, polishing procedures, final and intermediate quality control tests.   
f/ unit price for reverse engineering according to Summary of Proposal a/a A.1.1. 
 
4.2 Steam control valve. 

 

4.2.1 Control valve used stem drawing-based refurbishment; 127Ε9284 sectional 

drawing – Item 25, part number 202D2317P001. Table 1, a/a 2. 

 

a/ Ø120 x 1000 mm (shaft-type). 
b/ 127Ε9284-25 fabricating drawing is available and will be provided to Contractor.  
    Used stem will be provided for inspection and refurbishment. Tight clearances’   
    associated parts like 127E9284 – Item 24 bushing (unused), 127E9284 – Item 16  
    threaded ring (used) and 127E9284 – Item 20 valve disc (used) shall be provided also.   
c/ fabricating material B50A305B (Inconel 901 / Nimonic 901, Wr.Nr. 2.4662), according to  
    attached 127Ε9284-25 drawing specification. 
d/ ~469 HV mean hardness to surfaces having been nitrided and 351 ΗV to non-nitrided   
    surfaces. 
e/ used stem to be cleaned using appropriate chemical degreaser and diligent  
    manual cleaning (wire-brush). Abrasive blasting is not allowed (§3.2.1). 
f/ used stem inspection and refurbishment according to §3.2 demands’ specifications.  
g/ Technical file draft and submission for one pc of used stem refurbishment process that  
    will include machining, heat treatment, surface hardening, polishing procedure, final  
    and intermediate quality control tests.   
h/ Ø1,375’’pin hole to be reconditioned, using a reamer. 

i/ NDTs (LPI), according to 127Ε9284-25 fabricating drawing Nr. 2 note. 
j/ refurbished stem to be inspected in order to be accepted and delivered: 

 

j1/ clearance check between stem and 127E9284 – Item 24 bushing,  
     j2/ Prussian blue dye contact and seal check between stem back-up seat and  
           127E9284 – Item 24 new bushing. Contact shall be achieved 100% to sealing  
           surface. 

j3/ assembly check between stem, used 127E9284 – Item 16 threaded ring and  used   
      127E9284 – Item 20 valve disc, in order to verify pilot valve stroke. 

     j4/ stem pilot valve seal check on 127E9284 – Item 20 valve disc. 100% leak tightness  
           shall be achieved during Prussian blue surface seal test. 
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     j5/ stem eccentricity check, according to 127Ε9284-25 fabricating drawing specification. 
    j6/ sealing surfaces’ roughness and hardness measurement. 
    j7/ NDTs. 
    j8/ Certificates’ audit and deviations from approved refurbishment process  
         submitted proposal. 
k/ unit price for refurbishment according to Summary of Proposal a/a B.1.1. 
 
 
4.2.2. Balance chamber reverse engineering. 127Ε9284 sectional drawing - Item   

          18, part number 228C7373P001. Table 1, a/a 3: 

  
a/ fabricating drawing is not available. Customer shall provide a new part. 
b/ dimension measurement, material identification, hardness measurements, reverse  
    engineering according to §3. demands’ specification.  
c/ ~ Ø310 x Ø245 x 275 mm (ring-type). 
d/ Technical file draft and submission for one pc of new balance chamber manufacturing   
    process that will include fabricating drawing, proposed material, machining, heat  
    treatment, surface hardening, polishing procedure, final and intermediate quality control  
    tests.   
e/ unit price for reverse engineering according to Summary of Proposal a/a A.2.1. 
 
4.2.3. Used valve disc refurbishment. 127Ε9284 sectional drawing – Item 20,          

     part number 203D4523P001. Table 1, a/a 4. 

 

a/ fabricating drawing is not available. Customer shall provide used valve disc for reverse  
    engineering and refurbishment. 
b/ ~Ø315 x Ø 65 x 450 mm (bushing-type). 
c/ ~467 HV mean hardness to coated/ treated surfaces and 355 ΗV to non-treated    
   surfaces. 
d/used valve disc to be abrasive-blasting cleaned (dry fine aluminum oxide + glass beads  
   powder, §3.2.1). Used valve disc inspection according to §3.2.1. & §3.2.2. 
e/ Technical file draft and submission for one pc of used valve disc reverse engineer and   
    refurbishment process that will include machining, heat treatment, surface hardening,  
    polishing procedure, final and intermediate quality control tests. Technical file will  
    follow demands of §3.2.3 to §3.2.7.     
f/ refurbished valve to be inspected: 

 

f1/ eccentricity check, 
f2/ leak tightness check using a new 127E9284 – Item 12 seat (to be provided by   
    Customer). Check will be performed on a machine tool bench and Contractor shall  
    fabricate and provide tooling – fixtures to be used. 100% leak tightness during Prussian  
    blue surface touch test shall be achieved. 
f3/ 127E9284 – Item 25, stem pilot valve seal check on valve disc. 100% leak tightness  
     during Prussian blue surface touch shall be achieved. 
f4/ sealing surfaces’ roughness and hardness measurement. 
f5/ NDTs. 
f6/ Certificates’ audit and deviations from approved refurbishment process submitted  
     proposal. 
  
g/unit price for reverse engineering according to Summary of Proposal a/a B.1.2.1. and  
  B.1.2.2. for refurbishment. 
 
4.2.4 Threaded ring refurbishment. 127Ε9284 sectional drawing Item 16, part 

number 585C1843P001. Table 1 a/a 5: 

  
a/ fabricating drawing is not available. Customer shall provided used threaded ring for  
    reverse engineering and refurbishment. 
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b/ ~ Ø177 x Ø 99 x 100 mm, male thread ring-type. 
c/ ~277 HV mean hardness and 444 ΗV in sealing – contact area to 127E9284- Item 25  
    stem. 
d/ used threaded ring to be abrasive-blasting cleaned and inspected according to §3.2.1. &  
    §3.2.2. 
e/ Technical file draft and submission for one pc of used threaded ring reverse engineering  
    and refurbishment process that will include machining, heat treatment, surface  
    hardening, polishing procedure, final and intermediate quality control tests. Technical  
    file will follow demands of §3.2.3 to §3.2.7.     
f/ threaded ring to be refurbished per §3.2 demands’ specification for refurbishment. 
g/ threaded ring to be checked assembled to 127E9284 – Item 25 stem, as previously  
    described in §4.2.1. 
g/ unit price for reverse engineering according to Summary of Proposal a/a B.2.1.1. and     
    B.2.1.2 for repair.  
  
5 PARTS’ WORKS’ TECHNICAL SPECIFICATION PER VALVE TYPE. REHEAT / 

INTERMEDIATE PRESSURE STAGE (IP); COMBINED INTERCEPT (REHEAT) 

VALVE, 114E2384 SECTIONAL DRAWING.   

 

 

5.1 Steam Stop Valve. 

 

5.1.1 Stop valve, stem fabricating. Sectional drawing 114E2384 – Item 1, part 

number 235C3894P002. Table 1, a/a 6: 

 

a/ manufacturing drawing 114Ε2384-1 is available.  
b/ 114E2384 Item 10 (unused) and Item 11 ((§5.1.2 used) bushings, to be provided also. 
c/ ~ Ø76 x 1517 mm (shaft-type). 
d/ fabricating material B50A305B (Inconel 901 / Nimonic 901, Wr.Nr. 2.4662), according  
    to attached 114E2384-1 drawing specification. 
e/ Technical file draft and submission for one pc of new stem manufacturing process that  
    will include fabricating drawing, proposed material, machining, heat treatment, surface  
    hardening, polishing procedure, final and intermediate quality control tests. Technical  
    file will follow demands of §3.3.     
f/ stem surface nitride, except for surfaces indicated and 114Ε2384-1 drawing, notes              
    Nr. 3 & 5.  
g/ NDTs (LPI), according to 114Ε2384-1 drawing, note 4.  
h/ New stem shall be inspected: 

 

h1/ eccentricity check according to 114Ε2384-1 drawing. 
h2/ clearances’ measurement between stem and 114E2384-Item 10 new pressure seal  
     head assembly. 
h3/ Prussian blue surface contact leak tightness check between stem and 114E2384-Item  
     10 (pressure seal head assembly), once stem is in ’’open’’ position. 100% contact  
     between surfaces shall be achieved. 
h4/ clearances’ measurement between stem and 114E2384-Item 11 bushing. 
h5/ hardness measurement and NDTs. 
h6/ Certificates’ audit and deviations from approved fabricating process submitted proposal   
    technical file. 
 
i/ unit price for new stem fabricating according to Summary of Proposal a/a A.1.2. 
 
5.1.2 Bushing, reverse engineering and fabricating. Sectional drawing 

114E2385 - Item 11, part number 320B5208P001, Table 1, α/α 7: 

  
a/ fabricating drawing is not available. 
b/ two pcs shall be disassembled from valve discs (114E2385- Item 12, §5.1.4 herein  
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    below). 
c/ bushings must have been contracted assembled. Shall be dismantled, in order to   
    reverse engineer, material identification, hardness measurement and fabricate two (2)  
    new pcs according to § 3.3. 
d/ Technical file draft and submission for two new stem bushings manufacturing process  
    that will include fabricating drawing, proposed material, machining, heat treatment,  
    surface hardening, polishing procedure if applicable, final and intermediate quality  
    control tests.   
e/ unit price for reverse engineering according to Summary of Proposal a/a A.2.2.1. and  
    A.2.2.2 for fabricating new bushings. 
 
5.1.3 Seat valve fabrication. Sectional drawing 114E2384 -  Item 15, part 

number 193D4926P001, Table 1, a/a 8: 

 
a/ manufacturing drawing 114Ε2384-15 is available, will be provided to Contractor.  
b/ two used stop-valve discs 114E2384-12 (§5.1.4 herein below) and a new 114E2384-22  
    control valve disc (§5.2.3 herein below) shall be provided. 
c/ ~ Ø700 x Ø385 x 157 mm (disc - type). 
d/ B50A164B (21CrMoV511, Wr.Nr. 1.8070), manufacturing material. 
e/ Technical file draft and submission for one new seat manufacturing process that will  
    include fabricating drawing, proposed material, machining, heat treatment, surface  
    hardening, polishing procedure, final and intermediate quality control tests. Technical  
    file will follow demands of §3.3.     
f/ fabricating of one (1) new valve seat according to §3.3. specification.  
g/ NDTs (MPI) and lapping (polishing) to seal – contact surfaces as per 114Ε2384-15  
   drawing, Note Nr. 1.  
h/New seat shall be inspected: 

 

h1/ dimensional fabricating accuracy, according to 114Ε2384-15 manufacturing drawing.  
     Check will be performed on a machine tool bench and Contractor shall  fabricate and   
     provide tooling – fixtures to be used. 
h2/ 100% leak tightness assembled to both used stop-valve discs (Prussian blue check). 
h3/ 100% leak tightness assembled to new control-valve disc (Prussian blue check). 
h4/ hardness measurement and NDTs. 
h5 / new seat’s fabricating, Certificates’ audit and deviations from approved fabricating  
     process submitted proposal. 

 
i/ unit price for new seat fabricating according to Summary of Proposal a/a A.2.3. 
 
 
5.1.4 Valve discs refurbishment. Sectional drawing 114E2384 - Item 12, part 

number 193D4935P001. Table 1, a/a 9:  

  
a/ manufacturing drawing 114Ε2384-12 is available.   
b/ B50A164B (21CrMoV511, Wr.Nr. 1.8070) fabricating material according to 114E2384-12  
    drawing. 
c/ ~Ø420 x  113 mm (disc – type). 
d/ ~ 214 HV mean surface hardness. 
e/ stem bushings (114E2384-Item 11, §5.1.2) disassembly. 
f/ discs’ abrasive blasting according to §4.2. 
g/ Technical file draft and submission for two used stem refurbishment process that will  
    include, cladding , machining, heat treatment, surface hardening, polishing procedure,  
    final and intermediate quality control tests. Technical file will follow demands of §3.2.    
h/ used discs (2 pcs) shall be refurbished according to §3.2. 
i/ refurbished discs to be inspected: 

 

i1/ dimensions, tolerances, form and position measurements according to 114E2384-12   
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    fabricating drawing. Check will be performed on a machine tool bench and Contractor  
    shall fabricate and provide tooling – fixtures to be used. 
i2/ NDTs. 
i3/ Prussian blue surface contact 100% leak tight, once assembled to new 114Ε2384-15  
    fabricated seat (§5.1.3). 
i4/ repair’s Certificates’ audit and deviations from approved refurbishment process  
    submitted proposal. 
k/ unit price for discs’ refurbishment according to Summary of Proposal a/a B.2.2. 
 
5.2 Control Valve.   

 
5.2.1 Control valve stem fabricating. Sectional drawing 114E2384 - Item 40, part 

number 235C3893P001. Table 1, a/a 10: 

 
a/ manufacturing drawing 114Ε2384-40 is available, will be provided to Contractor. 
b/ new bushing upper (114Ε2384-39, §5.2.2. here in below) and new control-valve  
    disc(114Ε2384-22, §5.2.3. here in below) will be delivered also (associated parts).    
c/ ~ Ø90 x 1022 mm (shaft - type). 
d/ B50A305B (Inconel 901 / Nimonic 901, Wr.Nr. 2.4662) material, as per 114Ε2384-40  
    manufacturing drawing specification. 
e/ Technical file draft and submission for one new stem manufacturing process that will  
    include, machining, heat treatment, surface hardening, polishing procedure, final and  
    intermediate quality control tests. Technical file will follow demands of §3.3.       
f/ stem nitriding, except indicated in 114Ε2384-40 drawing and its Nr. 1, 3 & 4 notes.  
g/ NDTs (LPI), according to 114Ε2384-40 drawing note Nr 2. 
h/ New stem shall be inspected: 

 

h1/ eccentricity measurement, according to 114Ε2384-40 drawing. 
h2/ clearance measurement between stem, bushing upper (114Ε2384-39, §5.2.2. here in  
    below) and control-valve disc (114Ε2384-22, §5.2.3. here in below). 
h3 / stem back-seat 100% Prussian blue surface contact leak tightness test. 
h4 / surface hardness measurements and NDTs. 
h5 / stem’s fabricating Certificates’ audit and deviations from approved fabricating process  
     submitted proposal. 

 
i/ unit price for stem fabricating according to Summary of Proposal a/a A.1.3. 
 

5.2.2 Bushing upper fabricating. Sectional drawing 114E2384 - Item 39, part 

number 585C1861P001. Table 1, a/a 11: 

 
a/ manufacturing drawing 114Ε2384-39 is available. Contractor will be provided  
    with one new bushing-upper, to use as sample.  
b/ ~ Ø200 x Ø 95 x 465 mm. 
c/ B50A305B (Inconel 901 / Nimonic 901, Wr.Nr. 2.4662) material, according to             
    114E2384-39 fabricating drawing. 
d/ mean surface hardness ~ 370 HV, measured on the unused sample bushing outer  

    surfaces only. 
e/ Technical file draft and submission for one bushing fabrication process that will  
    include, machining, heat treatment, surface hardening, polishing procedure, final and  
    intermediate quality control tests. Technical file will follow demands of §3.3.      
f/ new bushing (1 pc.) fabricating according to §4.10 - §4.16 specification. 
g/ nitriding 3,005’’ bushing bore only,  according to 114Ε2384-39 drawing note Nr 1. 
h/ new bushing to be inspected: 

 

h1/ dimensions and bore concentricity measurement according to 114Ε2384-39 fabricating  
      drawing. Measurements shall be taken using dummy shaft (plug gage); 
      tooling – fixtures to be used shall be fabricated and provided by Contractor.  
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h2/ Prussian blue sealing surfaces’ contact leak tightness test (100% surfaces’ contact). 
h3/ surface hardness measurement and NDTs. 
h4/ bushing’s fabricating Certificates’ audit and deviations from approved fabricating  
      process submitted proposal. 

 
i/ unit price for bushing fabricating according to Summary of Proposal a/a A.1.4. 
 
5.2.3 Control - valve disc refurbishment. Sectional drawing 114Ε2384-Item 22, 

part number 326B7273P001. Table 1, a/a 12: 

  
a/ fabricating drawing is not available. 
b/ ~Ø490 x Ø 90 x 520 mm, bushing-type. 
c/ new valve disc shall be provided, to be used by Contractor (sample) for reverse  
    engineering measurements, manufacturing material identification, surface hardness  
    measurement according to §3.2.1 – 3.2.6 specifications.  
d/ Technical file draft and submission for one (1) valve disc refurbishment process that will  
    include, machining, cladding (welding build – up), heat treatment, surface hardening,  
    polishing (lapping) procedure, final and intermediate quality control tests. Technical file  
    will follow demands of §3.2.       
e/ refurbished valve disc to be inspected: 

 

e1/ dimensions measurement; tooling – fixtures to be used shall be fabricated and provided  
     by Contractor. 
e2/ valve disc Prussian blue sealing surfaces’ contact leak-tightness test (100% surfaces’  
     contact). 
e3/ NDTs. 
e4/ valve-disc refurbishment Certificates’ audit and deviations from approved repair  
     process submitted proposal. 
 
f/ unit price for disc repair according to Summary of Proposal a/a B.2.3.1 for reverse  
    engineering and B.2.3.2 (refurbishment). 
 
5.2.4. Teeth point seal rings fabricating. Sectional drawing 114Ε2384-Item 25,  

          part number 193D4927P001. Table 1, a/a 13: 

 

a/ fabricating drawing is not available. 
b/ new seal ring shall be provided, to be used by Contractor (sample). 
c/ ~ Ø535 x Ø 248 x 370 mm, ring-type. 
d/ seal ring provided to be reverse engineered, material identification, surface hardness  
    measurement, surface/heat treatment identification in order to fabricate three pcs.  
    according to § 4.10 – 4.16. specification. 
e/ Technical file draft and submission for three (3) pcs seal rings’ fabricating process, to   
    include, machining, heat treatment, surface hardening, polishing procedure, final and  
    intermediate quality control tests. Technical file will follow demands of §3.3.       
f/ one pc. shall be manufactured to nominal dimensions. 
g/  two pcs. to be oversize-manufactured (1mm outer diameter).  
h/ seal rings to be inspected: 

 

h1/ dimensions measurement; tooling – fixtures to be used shall be fabricated and  
     provided by Contractor. 
h2/ NDTs. 
h3/ rings’ fabricating Certificates’ audit and deviations from approved manufacturing  
     process submitted proposal. 
 
i/ unit price for rings’ reverse engineering according to Summary of Proposal a/a B.2.4.1  
   and B.2.4.2 – B.2.4.3 (fabricating). 
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6. WARRANTIES. 
 

All part will be guaranteed for 12 months of good operation or 18 months’ storage, 
whichever expires first. 
 
Good operation means that not any part fails and, Customer is obliged to replace it during 
the guaranty period.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attached: 

 

- 127Ε9284 drawing, two (2) pages. 
- 114Ε2384 drawing, one (1) page. 
- Table 1, one (1) page.  
- 127Ε9284-25 drawing, one (1) page.  
- 114Ε2384-1 drawing, one (1) page.  
- 114Ε2384-15 drawing, one (1) page.  
- 114Ε2384-12 drawing, one (1) page.  
- 114Ε2384-40 drawing, one (1) page.  
- 114Ε2384-39 drawing, one (1) page. 

 
 



DESIGNATION DRAWING ITEM PART NUMBER IMPERIAL METRIC MATERIAL MATERIAL EQUIVALENT REMARKS

a/a

1 SEAT, SV/CV 127Ε9284 12 194D7737P002 1 Yes No No 4.1.1. Α.1.1 No Yes, unused n/a Ø600 x Ø220 x 190 mm n/a n/a n/a 233 HV
One unused part to be used as reverse 

engineering sample
a/a

2 STEM 25 202D2317P001 1 No No 1 4.2.1 Β.1.1
Yes,                           

127Ε9284-25
Yes, used Ø4,75'' x 39,06'' Ø120,65 x 992,12 mm B50A305B Inconel 901 / Nimonic 901, Wr.Nr. 2.4662 Nitride

351 ΗV              

&                   

469 HV 

Used stem eccentricity & assembly check

3 BALANCE CHAMBER 18 228C7373P001 1 Yes No No 4.2.2 Α.2.1 No No n/a ~ Ø310 x Ø245 x 275 mm n/a n/a n/a 233 HV
One unused part to be used as reverse 

engineering sample

4
VALVE DISC - CV 

(11.12&3.00)
20 203D4523P001 1 Yes No 1 4.2.3

Β.1.2.1 & 

Β.1.2.2
No Yes, used n/a ~ Ø315 x Ø 65 x 450 mm n/a n/a n/a

355 HV                

&                    

467 ΗV 

Reverse engineering and refurbishment 1 

pc.

5 RING - THREADED 16 585C1843P001 1 Yes No 1 4.2.4
Β.2.1.1 & 

Β.2.1.2
No Yes, used n/a ~ Ø177 x Ø 99 x 100 n/a n/a n/a

277 HV                

&                    

444 ΗV 

Reverse engineering and refurbishment 

1pc.

a/a

6
STEM VALVE - 526405-

1
1 235C3894P002 2 No 1 No 5.1.1 Α.1.2

Yes,                         

114E2384-1
No Ø2,994'' x 59,7'' Ø76,05 x 1516,38 mm B50A305B Inconel 901 / Nimonic 901, Wr.Nr. 2.4662 Nitride n/a Drawing - based, 1 pc fabricating

7 BUSHING 11 320B5208P001 2 Yes 2 No 5.1.2
Α.2.2.1 & 

Α.2.2.2
No 

Yes, 2 used pcs 

to be dismantled 

from discs

n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2 pcs fabricating based on samples 

dismantled from the discs.

8 SEAT VALVE 15 193D4926P001 2 No 1 No 5.1.3 Α.2.3
Yes,                           

114E2384-15
No Ø27,375'' x Ø15,1'' x 6,18'' Ø695,33 x Ø383,54 x 156,97 mm B50A164B 21CrMoV511, Wr.Nr. 1.8070 n/a n/a Reverse engineering and 1pc fabricating.

9 VALVE DISC 12 193D4935P0001 2 No No 2 5.1.4 Β.2.2
Yes,                        

114E2384-12
Yes, 2 used pcs Ø16,5'' x  4,44'' Ø419,1 x  112,78 mm B50A164B 21CrMoV511, Wr.Nr. 1.8070 n/a 214 HV

Reverse engineering and refurbishment 2 

pcs.

a/a

10 STEM -526407-1 40 235C3893P001 2 No 1 No 5.2.1 Α.1.3
Yes,                          

114E2384-40
No Ø3,487'' x 40,2'' Ø88,57 x 1021,08 mm B50A305B Inconel 901 / Nimonic 901, Wr.Nr. 2.4662 Nitride n/a Drawing - based, 1 pc fabricating

11 BUSHING UPPER 39 585C1861P001 2 No 1 No 5.2.2 Α.1.4
Yes,                            

114E2384-39
Yes, unused Ø7,75'' x Ø3,75'' x 18,19'' Ø196,85 x Ø95,25 x 462,03 mm B50A305B Inconel 901 / Nimonic 901, Wr.Nr. 2.4662

Nitride Ø3.005'' 

bore
370 HV

Drawing - based, 1 pc fabricating. One 

unused part will also be provided as 

sample

12 VALVE DISC 22 193D4925P001 2 Yes No 1 5.2.3
Β.2.3.1 & 

Β.2.3.2
No 

Yes, unused to 

be provided
n/a Ø490 x Ø 90 x 520 mm n/a n/a n/a n/a

One unused part to be used as reverse 

engineering sample for used 

refurbishment

13 SEAL RING 25 326B7273P001 2 Yes 2 + 1 No 5.2.4

Β.2.4.1 , 

Β.2.4.2 & 

Β.2.4.3

No Yes, unused n/a Ø535 x Ø 248 x 370 mm n/a n/a n/a n/a
2 pcs x 1mm oversized, outer diameter. 1 

pc x nominal dimensions

TABLE 1: Used parts refurbishment, manufacturing and procurement for spare parts of steam HP and INTERCEPT valves (combined stop & control valves) for Lavrion Combined Cycle Unit V steam turbine

TECHNICAL 

SPECIFI-

CATION §

INSTALLED 

PCS

SCOPE OF WORKS

DRAWING 

AVAILABLE

PART  

AVAILABLE

DIMENSIONS SURFACE 

TREATMENT

MEAN 

SURFACE 

HARDNESS

High pressure (HP) stage - Combined stop - control valve - Steam stop valve (1 pc)

High pressure (HP) stage - Combined stop - control valve - Steam control (MSCV) valve (1 pc)

127Ε9284

Reheat / Intermediate (IP) stage - Combined stop - control valve - Steam stop valve (2 pcs) 

114E2384

REVERSE 

ENGINEERING

FABRI-

CATING

REFURBI-

SHMENT

SUMMARY OF 

PROPOSAL                  

§

Reheat / Intermediate (IP) stage - Combined stop - control valve - Steam CRV-CV control valve (2 pcs)

114E2384



 

 

Σ.Σ./∆.∆ΥΠΠ-1392 (7.0) ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΙΜ. ΠΡΟΣΦ. 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                            
Χαλκοκονδύλη 22  104 32 Αθήνα 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392 

 
 
 
Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦ. 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (€)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   

Α.1.1 Ε∆ΡΑ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗ, 194D7737P002 , 127Ε9284 Item 12. Αποτύπωση. 4.1.1 Τµχ.

Α.1.2 ΒΑΚΤΡΟ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗ ΜΠ, 235C3894P002 , 114E2384 Item 1. Κατασκευή βάσει σχεδίου. 5.1.1 Τµχ.

Α.1.3 ΒΑΚΤΡΟ, 235C3893P001, 114E2384 Item 40. Κατασκευή βάσει σχεδίου. 5.2.1 Τµχ.

Α.1.4 ΧΙΤΩΝΙΟ ΒΑΚΤΡΟΥ, 585C1861P001, 114E2384 Item 39. Κατασκευή βάσει σχεδίου. 5.2.2 Τµχ.

Α.2.1 ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ, 228C7373P001, 127Ε9284 Item 18. Αποτύπωση. 4.2.2 Τµχ.

Α.2.2 XITΩNIO - ΤΡΙΒΕΑΣ ΑΞΟΝΑ, 320B5208P001,  114E2384 Item 11. 5.1.2

Α.2.2.1 Αποτύπωση 5.1.2 Τµχ.

Α.2.2.2 Κατασκευή 5.1.2 Τµχ.

Α.2.3 Ε∆ΡΑ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, 193D4926P001, 114E2384 Item 15. Κατασκευή βάσει σχεδίου. 5.1.3 Τµχ.

Β.1.1 ΒΑΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ∆Α, 202D2317P001, 127Ε9284 Item 25. Επισκευή 4.2.1 Τµχ.

Β.1.2 ∆ΙΣΚΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, 203D4523P001, 127Ε9284 Item 20. 4.2.3

Β.1.2.1 Αποτύπωση 4.2.3 Τµχ.

Β.1.2.2 Επισκευή 4.2.3 Τµχ.

Β.2.1 ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, 585C1843P001, 127Ε9284 Item 16. 4.2.4

Β.2.1.1 Αποτύπωση 4.2.4 Τµχ.

Β.2.1.2 Επισκευή 4.2.4 Τµχ.

Β.2.2 ∆ΙΣΚΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, 193D4935P0001, 114E2384 Item 12. Επισκευή βάσει σχεδίου. 5.1.4 Τµχ.

Β.2.3 ∆ΙΣΚΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, 193D4925P0001, 114E2384 Item 22. 5.2.3

Β.2.3.1 Αποτύπωση 5.2.3 Τµχ.

Οµάδα Β.1. Αποτύπωση και επισκευή ανταλλακτικών από κράµατα νικελίου - χρωµίου (Inconel - Nimonic - Hastelloy κτλ)

Οµάδα Β.2. Αποτύπωση και επισκευή ανταλλακτικών από χαλυβοκράµατα υψηλής αντοχής (21CrMoV511 κτλ)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:’’ Επισκευή υφισταµένων, κατασκευή και προµήθεια νέων ανταλλακτικών για τα όργανα ατµού (ατµοφράκτες & ρυθµιστικές βαλβίδες στροβίλου) στην ΜΣΚ Λαύριο-V’’. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οµάδα Α. Αποτύπωση και κατασκευή ανταλλακτικών

Οµάδα Α.1. Αποτύπωση και κατασκευή ανταλλακτικών από κράµατα νικελίου - χρωµίου (Inconel - Nimonic - Hastelloy κτλ)

Οµάδα Α.2. Αποτύπωση και κατασκευή ανταλλακτικών από χαλυβοκράµατα υψηλής αντοχής (21CrMoV511 κτλ)

Οµάδα B. Αποτύπωση και επισκευή ανταλλακτικών



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦ. 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (€)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   

Β.2.3.2 Επισκευή 5.2.3 Τµχ.

Β.2.4 ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, 326B7273P001, 114E2384 Item 25. 5.2.4

Β.2.4.1 Αποτύπωση 5.2.4 Τµχ.

Β.2.4.2 Κατασκευή oversize 1 mm διαµετρικά στην εξωτερική διάµετρο 5.2.4 Τµχ.

Β.2.4.3 Κατασκευή στις ονοµαστικές διαστάσεις 5.2.4 Τµχ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆.Ε.Η. Α.Ε.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
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Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
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Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  -  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ  (€)

Α.1.1 Ε∆ΡΑ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗ, 194D7737P002 , 127Ε9284 Item 12. Αποτύπωση. Τµχ. 1

Α.1.2 ΒΑΚΤΡΟ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗ ΜΠ, 235C3894P002 , 114E2384 Item 1. Κατασκευή βάσει σχεδίου. Τµχ. 1

Α.1.3 ΒΑΚΤΡΟ, 235C3893P001, 114E2384 Item 40. Κατασκευή βάσει σχεδίου. Τµχ. 1

Α.1.4 ΧΙΤΩΝΙΟ ΒΑΚΤΡΟΥ, 585C1861P001, 114E2384 Item 39. Κατασκευή βάσει σχεδίου. Τµχ. 1

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α1

Α.2.1 ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ, 228C7373P001, 127Ε9284 Item 18. Αποτύπωση. Τµχ. 1

Α.2.2 XITΩNIO - ΤΡΙΒΕΑΣ ΑΞΟΝΑ, 320B5208P001,  114E2384 Item 11. 

Α.2.2.1 Αποτύπωση Τµχ. 1

Α.2.2.2 Κατασκευή Τµχ. 2

Α.2.3 Ε∆ΡΑ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, 193D4926P001, 114E2384 Item 15. Κατασκευή βάσει σχεδίου. Τµχ. 1

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α2

Β.1.1 ΒΑΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ∆Α, 202D2317P001, 127Ε9284 Item 25. Επισκευή Τµχ. 1

Β.1.2 ∆ΙΣΚΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, 203D4523P001, 127Ε9284 Item 20. 

Β.1.2.1 Αποτύπωση Τµχ. 1

Β.1.2.2 Επισκευή Τµχ. 1

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β1 

Β.2.1 ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, 585C1843P001, 127Ε9284 Item 16. 

Οµάδα Β.2. Αποτύπωση και επισκευή ανταλλακτικών από χαλυβοκράµατα υψηλής αντοχής (21CrMoV511 κτλ)

Οµάδα Α.1. Αποτύπωση και κατασκευή ανταλλακτικών από κράµατα νικελίου - χρωµίου (Inconel - Nimonic - Hastelloy κτλ)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:’’ Επισκευή υφισταµένων, κατασκευή και προµήθεια νέων ανταλλακτικών για τα όργανα ατµού (ατµοφράκτες & ρυθµιστικές βαλβίδες στροβίλου) στην ΜΣΚ Λαύριο-V’’. 

Οµάδα Α.2. Αποτύπωση και κατασκευή ανταλλακτικών από χαλυβοκράµατα υψηλής αντοχής (21CrMoV511 κτλ)

Οµάδα B. Αποτύπωση και επισκευή ανταλλακτικών

Οµάδα Β.1. Αποτύπωση και επισκευή ανταλλακτικών από κράµατα νικελίου - χρωµίου (Inconel - Nimonic - Hastelloy κτλ)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οµάδα Α. Αποτύπωση και κατασκευή ανταλλακτικών



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ  (€)

Β.2.1.1 Αποτύπωση Τµχ. 1

Β.2.1.2 Επισκευή Τµχ. 1

Β.2.2 ∆ΙΣΚΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, 193D4935P0001, 114E2384 Item 12. Επισκευή βάσει σχεδίου. Τµχ. 2

Β.2.3 ∆ΙΣΚΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, 193D4925P0001, 114E2384 Item 22. 

Β.2.3.1 Αποτύπωση Τµχ. 1

Β.2.3.2 Επισκευή Τµχ. 1

Β.2.4 ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, 326B7273P001, 114E2384 Item 25. 

Β.2.4.1 Αποτύπωση Τµχ. 1

Β.2.4.2 Κατασκευή oversize 1 mm διαµετρικά στην εξωτερική διάµετρο Τµχ. 2

Β.2.4.3 Κατασκευή στις ονοµαστικές διαστάσεις Τµχ. 1

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β2

ΣΥΝΟΛΟ:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆.Ε.Η. Α.Ε.



Σ.Σ./∆.∆ΥΠΠ-1392 (9) ΠΙΝ. ΚΑΤΑΝ. ΤΙΜΗΜ. 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                            
Χαλκοκονδύλη 22  104 32 Αθήνα 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392 

 
 
 
Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ  Τ Ι Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σ.Σ./∆.∆ΥΠΠ-1392 (9) ΠΙΝ. ΚΑΤΑΝ. ΤΙΜΗΜ. 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 Αθήνα 
     

      
      
                                         

                       ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ - 1392 
 

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Το Συνολικό τίµηµα σε  ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 
 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 Αριθµητικώς  Ολογράφως 
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Σ.Σ/∆.∆ΥΠΠ-1392 (10.0) ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                            
Χαλκοκονδύλη 22  104 32 Αθήνα 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392 

 
 
 
Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 
 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης. 
 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Άρθρο 38 των Γενικών Όρων της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι : 
 
1.1. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών 
∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην 
Ελλάδα. 
 
1.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. 
Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, 
εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της 
∆ΕΗ Α.Ε. 
 
1.3. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά στις προβλεπόµενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και 
πράγµατα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 
 
1.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν ως 
µη ικανοποιητικές από τη ∆ΕΗ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα 
και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 
(εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από 
τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλέσης του Αναδόχου. 
Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η ∆ΕΗ Α.Ε., για να αποφύγει 
ενδεχόµενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά 
ως ανωτέρω. 
Η ∆ΕΗ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να παρακρατεί από 
οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν 
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 
 
1.5. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, µε την οποία ο Ανάδοχος 
συνοµολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (µερικά ή 
ολικά) να καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο 
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ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη 
εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και η 
∆ΕΗ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του ή εγγύησή 
του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την 
αποκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. 
 
 
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων. 
 
Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος µε τις Ασφαλιστικές 
Εταιρίες για κάλυψη των Ασφαλίσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 38 των Γενικών 
Όρων της ∆ιακήρυξης θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 
 
2.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 
περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για τις υπόψη Παρεχόµενες 
Υπηρεσίες, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του 
Αναδόχου. 
 
2.2. Η ∆ΕΗ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόµενη. 
 
2.3. Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 
χωρίς τη γραπτή, µε συστηµένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ηµέρες, σχετική 
ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη 
∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
2.4. Ο Ανάδοχος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ∆ΕΗ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της 
απ' αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει (µε εξαίρεση τις 
προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που 
αποδέχτηκε η ∆ΕΗ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 
συµπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου 
Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν τις ίδιες τις Παρεχόµενες Υπηρεσίες, τον εξής Ειδικό 
Όρο: 
 
"Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης των εκτελεσθεισών 
Εργασιών: 
 
α. Προκειµένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη 

ζηµιά κλπ. αποζηµίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το 
σκοπό αυτό συγκατάθεση της ∆ΕΗ Α.Ε. 

 
β. Εφόσον η ∆ΕΗ Α.Ε. δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρίας για την 
καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στη ∆ΕΗ Α.Ε., αυτόµατα και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) 
και η Ασφαλιστική Εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει 
τη σχετική αποζηµίωση στη ∆ΕΗ Α.Ε., µετά από αίτησή της. 
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Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ∆ΕΗ Α.Ε. κατ' ουδένα τρόπο 
τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, που έχει συνάψει µε τη ∆ΕΗ Α.Ε." 
 
 
3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων. 
 
Στα Aσφαλιστήρια Συµβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει 
να περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις : 
 
3.1. Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ. 
 
3.1.1. Ειδικοί Όροι. 
 
Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 
ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον 
τόπο των Έργασιών (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη 
∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
3.1.2. Αντικείµενα ασφάλισης. 
 
α. Η συνολική αξία  των υπό εκτέλεση Εργασιών συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν 

συµπληρωµάτων της Σύµβασης, αναθεωρήσεων ή/και αναπροσαρµογών (θετικών 
ή αρνητικών) του αρχικού Συµβατικού Τιµήµατος. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα 
παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής, µερικής ή 
ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
περιλαµβανοµένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά (καθώς 
επίσης από λανθασµένη µελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασµένη κατασκευή 
(MANUFACTURER'S RISK), ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία, κλπ., 
εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από τη ∆ΕΗ Α.Ε. µε ιδιαίτερη 
αναφορά στους Ειδικούς Όρους της ∆ιακήρυξης) µε εξαίρεση τους κινδύνους που 
συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ 
ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ. πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, 
επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, 
κλπ.). 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου σύµφωνα µε την 
πραγµατική αξία των Παρεχοµένων Υπηρεσιών και οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώµατος της υπασφαλίσεως. 
 
β. Οι µόνιµες, µη µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανολογικός εξοπλισµός που θα 
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των Εργασιών. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα 
παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµίας κλπ. (εξαιρουµένων των 
µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται 
από ανωτέρα βία ή/και τυχαία περιστατικά. 
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γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ∆ΕΗ Α.Ε. για να χρησιµοποιηθούν 
στις Εργασίες. 

 
 
3.1.3. ∆ιάρκεια ασφάλισης. 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε µε την έναρξη των εργασιών, είτε 
συγχρόνως µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο των Εργασιών, ανάλογα 
µε ποιο από τα δύο συµβεί πρώτα και θα λήγει, είτε µε την ηµεροµηνία της 
βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για Έργα Πολ. Μηχ.), είτε µε την 
ηµεροµηνία της Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για Έργα Η/Μ εξοπλισµού). 
Από την ηµεροµηνία αυτή αρχίζει η εκτεταµένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης 
(extended maintenance period) η οποία θα λήγει την ηµεροµηνία που θεωρείται ότι 
συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή. 
 
3.2. Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία. 
 
3.2.1. Ειδικοί Όροι. 
 
Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, 15 
ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των 
εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της Έναρξης της 
Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισµού), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
της ∆ΕΗ Α.Ε. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. δύο (2) µήνες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της 
βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την ηµεροµηνία 
Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισµού) Βεβαιώσεις 
Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις που θα συνοµολογηθούν αργότερα 
και θα καλύπτουν την Παροχή Υπηρεσιών για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και 
Τυχαία Περιστατικά µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής των 
ασφαλίστρων. 
 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη 
∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
3.2.2. Αντικείµενο ασφάλισης 
 
Η συνολική αξία της (ουσιαστικά αποπερατωµένης) Εργασίας έναντι κινδύνων από 
Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. σεισµό, φωτιά κλπ.) 
 
3.2.3. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
 
Από την ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. 
Μηχ.) ή την ηµεροµηνία της Έναρξης της Εµπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ 
εξοπλισµού), µέχρι την ηµεροµηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή 
Παραλαβή. 
 
 
3.3. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 
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3.3.1. Ειδικοί Όροι 
 
Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 
µε την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο των 
Εργασιών (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την 
κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών 
συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και µέσα στα πλαίσια των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα πέντε (5) 
ηµέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κλπ. 
 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη 
∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
3.3.2. Αντικείµενο ασφάλισης. 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 
και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για 
σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές που 
προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων εργασιών, 
οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής: 
 
α. Η ∆ΕΗ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της µε το προσωπικό 

τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις 
της διασταυρουµένης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

κατά του Αναδόχου ή της ∆ΕΗ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη και η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζηµιά 
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα 
καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζοµένων 
µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά της ∆ΕΗ Α.Ε., 

των συµβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 
δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ∆ΕΗ Α.Ε. (ευθύνη 

προστήσαντος). 
 
 
3.3.3. Όρια αποζηµίωσης 
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Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σ'ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα 
ακόλουθα : 
 
α. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων και των 

αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ' άτοµο και 
ατύχηµα 30.000 ΕΥΡΩ. 

 
β. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε οµαδικό ατύχηµα ανεξαρτήτως 

του αριθµού των παθόντων 147.000 ΕΥΡΩ. 
 
γ. Υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια 

ζηµιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθµού των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 
εξ αυτού ως και ζηµιωθέντων αντικειµένων 30.000 ΕΥΡΩ. 

 
δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 300.000 

ΕΥΡΩ. 
 
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών µειωθεί κάτω του 
ποσού των 300.000 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζηµιογόνων γεγονότων και 
καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), ενώ τόσο η 
Σύµβαση ∆ΕΗ Α.Ε. - Αναδόχου, όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής 
Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο 
Ανάδοχος για να µη µένει υπασφαλισµένος οφείλει να φροντίζει για την άµεση 
συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το 
αντίστοιχα µειωµένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών 
να είναι συνεχώς 300.000 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του 
Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. 

 
Τα ποσά αυτά των παραγράφων α, β, γ, δ µπορεί να διαφοροποιούνται κατά 
περίπτωση, όπως θα προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
Σ' ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και Αστικής Ευθύνης έναντι 
Τρίτων τα όρια αποζηµιώσεως για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση θα 
πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 
 
3.3.4. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, των 
εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο των Εργασιών και θα λήγει 
την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέµα επισκευής, 
συντήρησης ή άλλης ρύθµισης σχετικής µε την Παροχή Υπηρεσιών, η οποία εµπίπτει 
στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση 
εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου 
ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων µε τους ίδιους όρους 
κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για 
την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ. 
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3.4. Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 
3.4.1. Ειδικοί Όροι 
 
Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ∆ΕΗ 
Α.Ε., 15 ηµέρες πριν από την έναρξη µεταφορών και θα φυλάσσεται στη ∆ΕΗ Α.Ε. 
(∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
3.4.2. Αντικείµενο ασφάλισης 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των µεταφεροµένων υλικών 
(Εξοπλισµός, µηχανήµατα κλπ.) προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς 
και των υλικών ιδιοκτησίας ∆ΕΗ Α.Ε. που θα µεταφέρονται µε ευθύνη του Αναδόχου 
για τους µεταφορικούς κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός 
Κινδύνου. 
 
3.4.3. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
 
Τα µεταφερόµενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της µεταφοράς τους 
από οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού µέχρι την εκφόρτωσή 
τους στον τόπο των Εργασιών. 
 
3.5. Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 
 
3.5.1. Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Εργασιών κλπ. από τη χρήση τους 

σαν αυτοκινούµενα οχήµατα (Ν.489/76). 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές κλπ. 
που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα Εργασιών κλπ. που θα 
χρησιµοποιηθούν απ' αυτόν για τις ανάγκες των Εργασιών, είτε ανήκουν σ' αυτόν, 
είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται 
εκάστοτε από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαµβάνονται και τα εξής : 
 
Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 
έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 
 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης 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 οχήµατος στην περιοχή εκτέλεσης των 
Εργασιών. 
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3.5.2. Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Εργασιών κλπ. από τη χρήση τους 
σαν Εργαλεία. 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές, 
ατυχήµατα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα 
Εργασιών κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν απ' αυτόν σαν εργαλεία για την Παροχή 
Υπηρεσίας. 
 
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζηµίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. 
είναι οι αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 
(παράγραφος 3.3 του παρόντος). 
 
Εξαιρείται ο όρος : "Η ∆ΕΗ Α.Ε. είναι συνασφαλισµένη". 
 
 
3.6. Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις : 
 
3.6.1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 
προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. 
Ειδικότερα για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική 
Νοµοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισµό Κυρίας ή Επικουρικής 
ασφάλισης ανάλογα µε την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται 
αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία της 
Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειµένου να πληρωθεί, πρέπει 
οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε., όλα τα 
αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού 
προσωπικού του. 
 
3.6.2. Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συµβούλους ή 
συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες της Παρεχόµενης Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλιση των 
συµβούλων ή συνεργατών του, ηµεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων 
προσωπικών ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 
 
Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύµβουλοι του 
Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι 
οποίες ισχύουν για την εδώ παραµονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 
Νοµοθεσία. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 
Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. Υπεύθυνη 
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∆ήλωση ότι πράγµατι οι σύµβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων. 
 
Οι Υπεύθυνες αυτές ∆ηλώσεις φυλάσσονται στη ∆ΕΗ Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
 
3.7. Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της ∆ΕΗ Α.Ε. που χορηγούνται στον Ανάδοχο 
 
3.7.1. Αντικείµενο Ασφάλισης 
 
Η Ασφαλιστική Εταιρία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα 
υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα, εφόδια, µετρητές, µετασχηµατιστές και παρεµφερή 
είδη που χορηγεί η ∆ΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της 
Σύµβασης. 
 
Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, µηχανήµατα, µετρητές, µετασχηµατιστές 
και παρεµφερή είδη που αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της 
∆ΕΗ Α.Ε., από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και 
προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σηµείο των εγκαταστάσεων ή για 
επιστροφή τους στις Αποθήκες της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγµή που τα υλικά αυτά παραδίδονται 
από τη ∆ΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την ενσωµάτωσή τους στα Έργα και θα 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθόλη τη διάρκεια της παραµονής τους στους εν γένει 
αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς 
χώρους αποθήκευσης ή ακόµη απερίφρακτους χώρους που όµως επιτηρούνται από 
ειδικά εντεταλµένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου και µέχρι την 
ενσωµάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. ή την για οποιοδήποτε λόγο 
επιστροφή τους στις Αποθήκες της ∆ΕΗ Α.Ε. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει µε την 
υποβολή της ∆ήλωσης του Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.7.3. 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωµένα υλικά αρχίζει από τη στιγµή που τα 
υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. 
και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής τους στους εν 
γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω 
και µέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σηµείο των 
εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις 
Αποθήκες της ∆ΕΗ Α.Ε. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει µε την υποβολή της ίδιας 
προαναφερόµενης ∆ήλωσης του Αναδόχου. 
 
 
3.7.2. Όριο Ασφαλιζόµενης Αξία Υλικών 
 
Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ∆ΕΗ 
Α.Ε. που, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος 
για κάθε χρονική στιγµή, προσαυξηµένη κατά 20% και στρογγυλευµένη στα 
πλησιέστερα 3.000 ΕΥΡΩ. Στις περιπτώσεις που η ∆ΕΗ Α.Ε. διαπιστώνει, από τα 
υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας 
∆ΕΗ Α.Ε. που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι µεγαλύτερη της 
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προαναφερόµενης ασφαλιζόµενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέµβασης της 
∆ΕΗ Α.Ε. ώστε µε πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάµενη διαφορά. 
 
Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό 
οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζηµιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαϊάς κλπ., 
µερικής ή ολικής, είναι ίσο µε το 40% της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του 
Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κλπ. ιδιοκτησίας ∆ΕΗ Α.Ε. που έχει στα 
χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύµβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο 
στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
των 30.000 ΕΥΡΩ. 
 
 
3.7.3. ∆ιάρκεια Ασφάλισης 
 
Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης του 
Αναδόχου µε τη ∆ΕΗ Α.Ε. και λήγει µετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του 
τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ∆ΕΗ Α.Ε. και την υποβολή γραπτής ∆ήλωσης 
του Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρηµένη από την 
αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
Η ασφάλιση αυτή δε δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει, είτε από τον 
ασφαλιστή, είτε από τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο, εκτός του Φυσιολογικού ως 
άνω τερµατισµού της. 
 
Για να τεθεί τέτοιο θέµα θα πρέπει απαραίτητα να ειδοποιηθεί σχετικά τριάντα (30) 
ηµέρες νωρίτερα, µε συστηµένη επιστολή, FAX ή TELEX, είτε του ασφαλιστή, είτε 
του Αναδόχου, η ∆ΕΗ Α.Ε./∆ΟΛ. 
 



 

Σ.Σ .∆.∆ΥΠΠ-1392 (11.0) ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                            
Χαλκοκονδύλη 22  104 32 Αθήνα 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1392 

 
 
 
Π.Υ.: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ 

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
 

- Υπεύθυνη  ∆ήλωση  περί  αποδοχής  των  όρων  της  ∆ιακήρυξης. 
 
- Υπεύθυνη  ∆ήλωση  συνυπευθυνότητας  για  Συµπράξεις. 
 
- Υπόδειγµα  Εγγυητικής  Επιστολής  Συµµετοχής  στο  ∆ιαγωνισµό. 
 
- Υπόδειγµα  Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής  Εκτέλεσης. 
 

- Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής για υλικά της ∆ΕΗ που χορηγήθηκαν  
 στον Ανάδοχο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η      ∆ Η Λ Ω Σ Η 

(Καλύπτει  την  παράγραφο  2.4 του  άρθρου  6 
του  Τεύχους  «Οροι  και  Οδηγίες  ∆ιαγωνισµού») 

 
 
 
 
 

Ο υπογράφων ∆ιαγωνιζόµενος  .............11111............................................................................................................  
δηλώνω υπεύθυνα: 
 
1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση της ∆ιακήρυξης µε στοιχεία  .......................................................................  

που αφορά στο  Εργο ...........................................................................................................................11........................  
1111111111111111111111111111111111111111. και ειδικά όλα τα Τεύχη και έγγραφα που 
αναφέρονται στο Αρθρο 1 του Τεύχους «Οροι και Οδηγίες ∆ιαγωνισµού» και ότι 
αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης και των 
Συµπληρωµάτων αυτής  ........................................................... ......11111111111111.............................. 

 
2. Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους σχετικούς 

Πίνακες Υλικών και Τιµών ή Τιµολόγια, καθώς και όλα τα  λοιπά  συνηµµένα  σ’ αυτά  
έγγραφα τα οποία αποτελούν τµήµα της προσφοράς µου, την ακρίβεια της οποίας  
εγγυώµαι  σύµφωνα µε το άρθρο  696 του  ΑΚ. 
 

3. Ότι η διαµόρφωση των τιµών της προσφοράς µου έγινε µετά από εξέταση που  
πραγµατοποίησα στον  τόπο του Εργου,  όπου  έλαβα  πλήρη  γνώση  των  συνθηκών  
και  κινδύνων  που  υπάρχουν ή  µπορούν  να  εµφανισθούν και  που  είναι  δυνατόν 
να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης του 
δηµοπρατούµενου Εργου. 

 
4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική µη δυνάµενη να αποσυρθεί ή 

τροποποιηθεί και αναπροσαρµογή των τιµών της προσφοράς µου (εκτός αυτών του 
άρθρου  8  του Συµφωνητικού της Σύµβασης) δε θα µπορώ ν’ απαιτήσω  µετά  την  
τυχόν  ανάθεση  σε  µένα  της εκτέλεσης του έργου. 

 
5. Ότι  παραιτούµαι  ρητά και ανεπιφύλακτα  από  οποιοδήποτε  δικαίωµα  ή  απαίτηση 

από τα άρθρα 325  -  329,  1106   και   388  του  Αστικού  Κώδικα, δεδοµένου  ότι  τον  
κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών το θεωρώ ως 
ενδεχόµενο και τον αποδέχοµαι. 

 
6. Ότι  στις τιµές της  προσφοράς µου  έχω  περιλάβει  όλες  τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, 

ασφαλιστικές εισφορές, δασµούς, κλπ. Σε σχέση µε την εκτέλεση του  
αναλαµβανόµενου  έργου,  όπως  αυτές αναφέρονται στη Σύµβαση, καθώς και το 
εργολαβικό µου κέρδος. 

 
7. Τέλος βεβαιώνω ότι η προσφορά που υποβάλλω θα παραµείνει σε ισχύ επί χρονικό 

διάστηµα (.........) ηµερολογιακών ηµερών από την καθορισθείσα ηµεροµηνία για την  
υποβολή της και ότι παραιτούµαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώµατός µου προς  
ανάκληση, τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς, µε οποιοδήποτε τρόπο, 
µορφή  ή  υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, µετά την υποβολή της στη ∆ΕΗ καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της. 

 
8. Επίσης βεβαιώνω υπεύθυνα ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος, τον οποίο εκπροσωπώ στον   

παρόντα ∆ιαγωνισµό, δεσµεύεται να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του ζητηθεί από τη ∆ΕΗ Α.Ε., όλα ή µέρος των 



σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις Υπεύθυνες δηλώσεις 
ή/και στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), εντός ευλόγου προθεσµίας 
και όπως αυτά εξειδικεύονται στη παράγραφο 2.7 του Άρθρου 6 – “Περιεχόµενο 
Προσφοράς” του Τεύχους 2 “ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”. 

 

 
Ο  ∆ηλών 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ Η Λ Ω Σ Η        Σ Υ Ν Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 

Σε  περίπτωση   Σύµπραξης Επιχειρήσεων 
(καλύπτει  την  παράγραφο  2.5.2  του  Άρθρου   6   του  

Τεύχους  «Οροι  και  Οδηγίες  ∆ιαγωνισµού») 
 
 
 
 

Τα υπογράφοντα µέλη της Σύµπραξης για  .....11111111........................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................ 
 

 
1. ........1................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ........1................................................................................................................................................................................................... 
 
3. ........1................................................................................................................................................................................................... 
 
 
δηλώνουµε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά µας και σε περίπτωση ανάθεσης της 
Σύµβασης σε εµάς, θα είµαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ∆ΕΗ, από κοινού, 
αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών µας που απορρέουν από 
την Προσφορά µας και από τη Σύµβαση. 
 
 
 

Οι  ∆ηλούντες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ     ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     ΣΕ     ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
ΗΜΕΡ.   .................................... 

 
 Προς  τη 
 ∆ηµόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισµού A.E  (∆ΕΗ A.E) 
 Χαλκοκονδύλη  30 
 ΑΘΗΝΑ 
 
 
Εχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ’ εσάς υπέρ 
του ..........................................................................................................................................11.............................................................. 
......11111...................................................................................................................11...................................................................... 
ο οποίος εδρεύει στην  ....1.............................................................................................1........................................................ 
παραιτούµενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως, από το δικαίωµα  
να προβάλουµε εναντίον σας τις µη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή 
οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες µας  παρέχει  ο  Ελληνικός Α. Κ., σχετικά µε την 
εγγύηση και από παντός δικαιώµατος, που µας παρέχεται από τα άρθρα  856, 862 έως 
864 και 866 έως 869 του Α. Κ. ευθυνόµενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του 
ποσού των ...............................................11111111111111111111111111................................................ 
.......111111...................................................................................................................................11................................ για την  
συµµετοχή του παραπάνω ∆ιαγωνιζόµενου στο ∆ιαγωνισµό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη 
∆ΕΗ  την .1...................................................11...................................................................................................................................  
για ...................................11..................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................   σύµφωνα και σε απόλυτη συµµόρφωση µε τα  
τεύχη  της ∆ιακήρυξης. 
 
Η εγγύησή µας αυτή αφορά µόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
συµµετοχή του παραπάνω ∆ιαγωνιζόµενου στο ∆ιαγωνισµό σας καθώς και σε   
περίπτωση κατακύρωσης σ’ αυτόν, την υπογραφή σχετικής Σύµβασης και την  παράδοση  
σ’ εσάς Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. Η  
παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται και στις υποχρεώσεις του ∆ιαγωνιζόµενου για την  
εκτέλεση  της  σχετικής  Σύµβασης. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
∆ιαγωνιζόµενος έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες  
ανέλαβε  µε  τη συµµετοχή  του  στο  ∆ιαγωνισµό,  αναλαµβάνουµε  την  υποχρέωση   µε   
την   παρούσα   να   σας καταβάλουµε αµελλητί  και  χωρίς  καµιά  αντίρρηση  το   ποσό  
της  εγγύησης  στο  σύνολό του  ή µέρους  του,  σύµφωνα  µε τις οδηγίες σας  και   
αµέσως  µετά  το  σχετικό  αίτηµά  σας,  χωρίς  να απαιτείται  για  την  παραπάνω 
πληρωµή  οποιαδήποτε  εξουσιοδότηση, ενέργεια  ή  συγκατάθεση του ∆ιαγωνιζόµενου  
και  χωρίς  να ληφθεί  υπόψη  οποιαδήποτε  τυχόν  σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 
επιφύλαξη  ή  προσφυγή του  στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση 
της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
 
Τέλος σας δηλώνουµε, ότι η εγγύησή µας θα εξακολουθεί να ισχύει  µέχρι  την εκπλήρωση 
από το ∆ιαγωνιζόµενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει  αναλάβει µε τη συµµετοχή 
του στο ∆ιαγωνισµό και µέχρι την, από µέρους σας, επιστροφή της παρούσας σ’ εµάς µαζί 
µε έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα µας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία µας. 
 

 
 
 
 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ     ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΚΑΛΗΣ     ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΗΜΕΡ.   .................................... 

 
 
 Προς  τη 
 ∆ηµόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισµού  Α.Ε  (∆ΕΗ Α.Ε) 
 Χαλκοκονδύλη  30 
 ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 
Εχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι  παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ’ εσάς 
υπέρ του  1.11111............................................................................11...................................................................................... 
.................................................................................................................................11................................................................................ 
ο οποίος εδρεύει στην  ......1.........................................................................11....................................................................... 
παραιτούµενοι,  ρητά  και  ανεπιφύλακτα, από την  ένσταση  της  διζήσεως,  από   το  
δικαίωµα  να  προβάλουµε εναντίον σας τις µη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες µας  παρέχει  ο  Ελληνικός Α. Κ., 
σχετικά µε την εγγύηση και από παντός δικαιώµατος, που µας παρέχεται από τα άρθρα  
856, 862  έως 864  και  866  έως   869  του  Α. Κ.  ευθυνόµενοι σε ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των ............................................................11111..................................................... 
.....................................................................................................................................11.......................................................  για  την  
ακριβή,  πιστή  και   εµπρόθεσµη   εκπλήρωση  όλων  υποχρεώσεων  του  παραπάνω   
Κατασκευαστή, τις οποίες  έχει αναλάβει µε την υπ’ αριθ. ..................................  Σύµβαση και των 
τυχόν συµπληρωµάτων της και σε απόλυτη συµµόρφωση προς τους όρους της.   
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την  εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω  Κατασκευαστής  παρέβη   οποιαδήποτε  υποχρέωσή  του   από   εκείνες  τις   
οποίες  ανέλαβε  µε την παραπάνω  Σύµβαση,  αναλαµβάνουµε την  υποχρέωση  µε   την    
παρούσα  να  σας  καταβάλουµε   αµελλητί  και  χωρίς  καµιά  αντίρρηση  το  ποσό της  
εγγύησης στο σύνολό του ή µέρους του, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και αµέσως  µετά το 
σχετικό αίτηµά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωµή  οποιαδήποτε  
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή  συγκατάθεση του Κατασκευαστού και χωρίς να  ληφθεί  υπόψη   
οποιαδήποτε  τυχόν  σχετική  αντίρρησή  του,  ένσταση,  επιφύλαξη  ή προσφυγή του στα 
∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό 
δικαστική µεσεγγύηση. 
 
Τέλος σας δηλώνουµε, ότι η εγγύησή µας θα εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την εκπλήρωση 
από τον Κατασκευαστή όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει µε την 
αντίστοιχη Σύµβαση και τα τυχόν συµπληρώµατά της και  µέχρι την, από µέρους σας, 
επιστροφή της παρούσας σ’ εµάς µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα µας 
απαλλάσσει από την εγγυοδοσία µας. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ     ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΓΙΑ  ΥΛΙΚΑ  ΤΗΣ  ∆ΕΗ  ΠΟΥ  ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΟΝ  ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
 

ΗΜΕΡ.   .................................... 
 
 Προς  τη 
        ∆ηµόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισµού  Α.Ε (∆ΕΗ Α.Ε) 
 Χαλκοκονδύλη  30 
 ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 
Εχουµε την τιµή να σας  δηλώσουµε ότι  παρέχουµε  εγγύηση  µε  την  παρούσα  σ’ εσάς 
υπέρ του ..........................................................................11............................................................................................................... 
..........................................................................................................11....................................................................................................... 
ο οποίος εδρεύει στην  .......................................................1...................................................................................................... 
παραιτούµενοι,  ρητά   και   ανεπιφύλακτα, από   την  ένσταση  της  διζήσεως,  από   το  
δικαίωµα  να  προβάλλουµε εναντίον σας τις µη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες µας παρέχει  ο  Ελληνικός  Α. Κ., 
σχετικά µε την εγγύηση και από παντός δικαιώµατος, που µας παρέχεται από τα άρθρα  
856, 862 έως 864 και   866   έως   869 του  Α. Κ.,  ευθυνόµενοι σε ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των ........................................................................111111............................. για 
την ακριβή, πιστή  και  εµπρόθεσµη  εκπλήρωση  όλων  των υποχρεώσεων του 
παραπάνω κατασκευαστή, σύµφωνα µε τους όρους του Τεύχους  «Ειδικοί Οροι» της 
συνοµολογηθείσας µεταξύ σας Σύµβασης, που  αφορούν  στη   διαχείριση,  διακίνηση,  
λογιστική,  παρακολούθηση, επιστροφή, λογοδοσία κλπ. των υλικών που παρέχονται από 
τη ∆ΕΗ στον Κατασκευαστή για την εκτέλεση του Εργου. 
 
Σε κάθε  περίπτωση  κατά  την  οποία, σύµφωνα µε την  εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω  Κατασκευαστής  παρέβη   οποιαδήποτε   υποχρέωσή  του   από   εκείνες  τις   
οποίες   ανέλαβε µε την παραπάνω  Σύµβαση,  αναλαµβάνουµε την    υποχρέωση   µε   
την   παρούσα   να   σας  καταβάλουµε   αµελλητί   και  χωρίς  καµιά  αντίρρηση  το   ποσό  
της   εγγύησης  στο  σύνολό του   ή   µέρους  του,  σύµφωνα  µε τις οδηγίες  σας  και   
αµέσως  µετά  το  σχετικό   αίτηµά σας,  χωρίς  να  απαιτείται  για την παραπάνω  
πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια  ή  συγκατάθεση του  Κατασκευαστού και  
χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν  σχετική  αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη  
ή προσφυγή του στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της παρούσας  
ή  τη  θέση της υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
 
Τέλος σας δηλώνουµε, ότι η εγγύησή µας θα εξακολουθεί να ισχύει µέχρι  την  εκπλήρωση 
από τον Κατασκευαστή όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει µε την 
αντίστοιχη Σύµβαση  και  µέχρι  την, από  µέρους σας, επιστροφή  της  παρούσας σ’ εµάς  
µαζί  µε έγγραφη  δήλωσή σας, η  οποία θα µας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία µας. 
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