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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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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 

   
 
                                                          ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1390 

 
Παροχή Yπηρεσιών: «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης 
του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων I-III του ΑΗΣ 
Κερατέας-Λαυρίου–Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 
Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων I-III του ΑΗΣ 
Κερατέας-Λαυρίου». 
 

 

 

 

 

Τ Ε Υ Χ Ο Σ   1  

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 
 
                                                          ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1390 

 
Παροχή Yπηρεσιών: «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης 
του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων I-III του ΑΗΣ 
Κερατέας-Λαυρίου–Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 
Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων I-III του ΑΗΣ 
Κερατέας-Λαυρίου». 
 
 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
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 Υπηρεσίας: ∆ΥΠΠ-1390: 
«Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων I-III του ΑΗΣ 
Κερατέας-Λαυρίου – Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου 
Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου» συνολικού προϋπολογισµού κατά τη µελέτη της 
Επιχείρησης  € 30.000,00.  
 

 
Άρθρο 1 

Όνοµα – ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας Αρµόδιας για το ∆ιαγωνισµό – Τόπος και Χρόνος 
∆ιεξαγωγής ∆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) και η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα Συσκέψεων (3ος όροφος) 
στις 20.07.2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 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 11:00  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: ∆ΥΠΠ–1390: «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του 
χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου – Σύνταξη 
Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων I-III του 
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου». 
 
 

Άρθρο 2 
Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσίας  

 
Η Παροχή Υπηρεσίας θα εκτελεστεί στον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 
 
Στην έννοια της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας περιλαµβάνεται: 
 

• Η εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 

• Η σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης του χώρου 
εγκατάστασης των Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.  

Η ζητούµενη µελέτη θα συνταχθεί µε βάση τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Γ9.7 της ανωτέρω 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) µε στοιχεία: 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γ∆Π/∆.ΕΑΡΘ/ΤΒ/133872/06.12.2004, και τα ζητούµενα στο Τεύχος «Τεχνική 
Περιγραφή» της ∆ιακήρυξης.  

 
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 είναι Ελληνικές  Μελετητικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Μελετητών καθώς και Μελετητικές  Επιχειρήσεις, οι 
οποίες είναι εγγεγραµµένες στο αντίστοιχο Επαγγελµατικό Μητρώο της Χώρας τους για 
κατηγορίες Μελετών  ανάλογες µε αυτά της προ σύναψη Σύµβασης και που σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, µπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων 
Μελετών.  

 
2. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετάσχουν στο µειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε Ανοικτή 

∆ιαδικασία, είτε ανεξάρτητα, είτε συνεργαζόµενοι υπό οποιαδήποτε Νοµική Μορφή µε άλλες 
εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι όντως έχουν εξασφαλίσει 
την αναγκαία συνεργασία των Συµπραττουσών Επιχειρήσεων για την εκτέλεση της 
συµβάσεως. 

 
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. 

 
3. Απαιτήσεις για τους ∆ιαγωνιζοµένους  
 
    Ο ∆ιαγωνιζόµενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδιος ή σε περίπτωση Σύµπραξης Επιχειρήσεων 

τα µέλη της αθροιστικά,  πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
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3.1.   Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα να είναι  εγγεγραµµένοι στο 
Μητρώο Μελετητών µε πτυχίο  Α΄ τάξης  ή ανώτερο για την κατηγορία µελετών α/α 27 
«Περιβαλλοντικές Μελέτες» και µε πτυχίο  B΄ τάξης ή ανώτερο για την κατηγορία µελετών 
α/α 8 «Στατικές Μελέτες», σύµφωνα µε το Π.∆. 541/1978, Π.∆. 256/1998, Ν. 3316/2005.  

          Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη να  είναι εγγεγραµµένοι στο 
αντίστοιχο Επαγγελµατικό Μητρώο της Χώρας τους για κατηγορίες εργασιών  ανάλογες µε 
αυτές της προ σύναψη Σύµβασης και που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα 
τους, µπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. 

 
3.2  Να είναι αξιόπιστος, δόκιµος και έµπειρος κατά την εύλογη κρίση της ∆ΕΗ Α.Ε και να 

διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών µελετών, καθώς επίσης και 
στην εκπόνηση Μελετών Στατικής επάρκειας ή και κατεδάφισης υφισταµένων δοµικών 
κατασκευών (κτιρίων ή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων) . 

 

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω προϋποθέσεων  συµµετοχής οι 
προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν απαραίτητα µε το ΦΑΚΕΛΟ Β' των προσφορών 
πλήρως συµπληρωµένους τους Πίνακες Εµπειρίας και Συστάσεων,  Νο1 και Νο2, σύµφωνα 
µε τα συνηµµένα στο Τεύχος 2 «Όροι και Οδηγίες ∆ιαγωνισµού» Υποδείγµατα, όπου θα 
αναφέρονται επιλεγµένες και κατά το δυνατόν συναφείς περιβαλλοντικές µελέτες και 
Μελέτες Στατικής επάρκειας, που έχουν εκπονήσει και οι οποίες έχουν εγκριθεί από την 
εκάστοτε Αρµόδια Αρχή.  

Οι Πίνακες θα επαληθευθούν, θα αξιολογηθούν και εάν δεν επιβεβαιώνεται κατά την εύλογη 
κρίση της ∆ΕΗ η ζητούµενη εµπειρία, η προσφορά θα απορριφθεί. 

      
3.3 Να  είναι κάτοχος  Πιστοποιητικού ∆ιασφάλισης Ποιότητος κατά ISO 9001:2008 τόσο σε 

θέµατα «Περιβαλλοντικών Μελετών» όσο και «Στατικών Μελετών», ή άλλο αναγνωρισµένο 
πρότυπο για την εκτέλεση της εν λόγω Παροχής Υπηρεσίας, ή να πληροί ισοδύναµες 
απαιτήσεις ποιοτικής διασφάλισης της υπόψη δραστηριότητας. Το βάρος της απόδειξης του 
«ισοδυνάµου» φέρει ο επικαλούµενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συµπεριλάβει όλα τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.  

 
3.4.   Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου  και να λάβει γνώση 

των συνθηκών που αφορούν το Αντικείµενο Μελέτης. 
 

 4.   Εφόσον οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν την χρηµατοοικονοµική, τεχνική ή 
επαγγελµατική ικανότητα τρίτων, προκειµένου να καλύψουν τις απαιτήσεις συµµετοχής της 
παρ. 3.2  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 διαγωνιζόµενος έχει την υποχρέωση να 
αποδείξει µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεση του, καθ' όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης, όλα τα απαραίτητα µέσα για την εκτέλεση 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 στo Φάκελο Β' της  
προσφοράς. 
Το αντικείµενο της συνεργασίας 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 οι προσφορές 
θα συνοδεύονται από 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 2.5 του 'Άρθρου 6 (Περιεχόµενο προσφοράς) 
του Τεύχους 2 «Όροι & Οδηγίες ∆ιαγωνισµού».  
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          Στην περίπτωση που η παρεχόµενη στήριξη αφορά στην πλήρωση κριτηρίων που σχετίζονται 
µε τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του 
αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή µε τη διάθεση σχετικής 
επαγγελµατικής εµπειρίας επιτυχούς παροχής αντίστοιχων ή ίδιων ή όµοιων υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης παρόµοιων ή ίδιων έργων οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείµενο 
της σύµβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριµένες ικανότητες.  

 
      Στην περίπτωση που η παρεχόµενη στήριξη αφορά στην πλήρωση του κριτηρίου οικονοµικής 

και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, οι παρέχοντες οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
στήριξη είναι από κοινού µε τον Ανάδοχο υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 
5.   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 «Όροι και Οδηγίες 
∆ιαγωνισµού».  

   
6.  Με βάση τα αναφερόµενα στις Παραγράφους 1, 2 και 3 του Άρθρου 39, του Ν.3316/ΦΕΚ 

42Α/22.02.2005, περί ασυµβιβάστου Μελετητή και Αναδόχου υλοποίησης Μελέτης, ο 
Ανάδοχος της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας, δεν δύναται να συµµετέχει στο Έργο 
υλοποίησης των µέτρων Αποκατάστασης του γηπέδου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-
ΙΙΙ του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου. 

 
7. Απαιτήσεις για το περιεχόµενο της Προσφοράς  

7.1. 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 
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. 
 

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

 
7.3.  Οι Προσφορές  θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και   

τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.   
 
7.4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 

8. Προσφορά η οποία δεν θα ικανοποιεί τα ανωτέρω κριτήρια του παρόντος άρθρου θα   
απορριφθεί. 

 

 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 Γενικής 
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∆ιεύθυνσης Παραγωγής� ∆ΥΠΠ-1390 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 έξι (6) 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.  

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. +30 2105293471 και +30 2105293646  
και για τεχνικής φύσεως θέµατα από τον κ. Σωτ. Κακκαβά , τηλ. +30 2103324700  της ∆ΕΘ και 
χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον K. Καράπα, τηλ. (ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου) 
+302292064168. 
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ΤΕΥΧΟΣ 2 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη και έγγραφα της ∆ιακήρυξης 

 
Ο ∆ιαγωνισµός βασίζεται στο σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 
 
1. Πρόσκληση 
2. Όροι και Οδηγίες ∆ιαγωνισµού µε συνηµµένο υπόδειγµα Πίνακα Εµπειρίας και Συστάσεων  
3. Σχέδιο Συµφωνητικού 
4. Ειδικοί Όροι 
5. Τεχνική Περιγραφή    
6. Τιµολόγιο Προσφοράς 
7. Προµέτρηση-Προϋπολογισµός Προσφοράς 
8. Πίνακας Κατανοµής Τιµήµατος  
9. Υποδείγµατα, που περιλαµβάνουν :  

- Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής όρων κλπ. 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση συνυπευθυνότητας για Συµπράξεις Επιχειρήσεων/Kοινοπραξίες 
- Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
- Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 
- Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής για υλικά της ∆ΕΗ που χορηγήθηκαν στον Ανάδοχο 
 

 
Η σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος 
των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείµενο ή στην ερµηνεία των 
όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισµός Παροχής υπηρεσιών - Σύστηµα προσφοράς 

 
1. Ο Προϋπολογισµός της Παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε € 30.00,00.  Ο Προϋπολογισµός αυτός 

δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
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2. Ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση Τιµολογίου.  
 

2.1. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές συµπληρώνοντας τα ασυµπλήρωτα «Τιµολόγιο 
Προσφοράς» και «Προµέτρηση – Προϋπολογισµός Προσφοράς» µε τις προσφερόµενες από 
αυτούς τιµές. 

 
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, βάσει του τεύχους «Τιµολόγιο Προσφοράς» και η προσφορά  θα ισχύει όπως θα 
διαµορφωθεί µετά τις παραπάνω διορθώσεις της Επιτροπής Κρίσης. Στην περίπτωση αυτή, 
όπου εφεξής γίνεται παραποµπή στην προσφορά, ή σε επιµέρους στοιχεία της, θα νοείται η 
παραποµπή στη διορθωµένη προσφορά. 

 
  Στο τεύχος «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 την 

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 υπηρεσιών 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 είκοσι (120) 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ∆ΕΗ, µε τη συναίνεση των 
∆ιαγωνιζοµένων. 
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Άρθρο 4 
Εγγυήσεις Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 
Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόµενο, Εγγύηση Συµµετοχής 
για το ποσό των €600,00. 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. 
 

Η παραπάνω εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της διακήρυξης. 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. 

 
 

Άρθρο 5 
Υποβαλλόµενα στοιχεία 

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

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

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

στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαµβάνουν 
τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό. 

 
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. 
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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 υπηρεσιών και στο πάνω µέρος αριστερά η επωνυµία του ∆ιαγωνιζόµενου, η 
επαγγελµατική του διεύθυνση και το όνοµα και τηλέφωνο του αντικλήτου του.  

 
     Η προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κ.λ.π. από 

πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτηµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
κατωτέρω. 

 
    Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο. 
 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α’, το ΦΑΚΕΛΟ Β’ και το ΦΑΚΕΛΟ Γ’ (Οικονοµική 
Προσφορά), οι οποίοι θα είναι σφραγισµένοι. Οι Προσφορές θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο 
(Φάκελος Α, Β & Γ) και σε δύο (2) αντίγραφα µόνο για το Φάκελο Β.  

 
Ο ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να ορίσει το πρωτότυπο της προσφοράς µε τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
γραµµένη µε κεφαλαία. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ και αντιγράφου, ισχύει το 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. 

 
    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 ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι ∆ιαγωνιζόµενοι.  
 
    Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ' (Οικονοµική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και µόνο αυτά, τα 

στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου, αλλιώς µπορεί να απορριφθεί 
η προσφορά. 

 
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. 
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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: 
 
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 
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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 σύνηψε 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 
 
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 2.5 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 στους ΑΗΣ, κλπ.  

 
2.5. 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 ή/και στο ΕΕΕΣ, εντός 
εύλογου 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), 
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δ.  τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 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. 
 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συµµετέχων /υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 
6. Κ Ε Ν Ο  

 
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. 
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    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 2.5 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 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, 
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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 σύνηψε 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.         

 
2.6. Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από Συµπράξεις µεταξύ Επιχειρήσεων, κάθε µία 

Επιχείρηση θα υποβάλει χωριστά: 

2.6.1. όλες τις προαναφερόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δικαιολογητικά και έγγραφα σύµφωνα 
µε τις ανωτέρω παράγ. 2.2, 2.3, 2.4  και όταν ζητηθούν τα  δικαιολογητικά και 
έγγραφα της παραγράφου 2.5. 

2.6.2. ∆ήλωση των Επιχειρήσεων που µετέχουν στη Σύµπραξη Επιχειρήσεων, µε την οποία 
θα δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις συνέστησαν τη Σύµπραξη για να αναλάβουν 
τη Παροχή Υπηρεσίας µαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ∆ΕΗ σχετικά µε 
τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και την Παροχή Υπηρεσιών ενιαία, αδιαίρετα και σε 
ολόκληρο. Επίσης στη ∆ήλωση θα δηλώνονται τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους. 

 
 
3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β' θα περιέχει :  
  

3.1. Επικυρωµένο αντίγραφο βεβαίωσης για την εγγραφή των ∆ιαγωνιζοµένων στο Μητρώο 
Μελετητών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι, όπως ζητούνται στην παράγραφο 3.1 του 'Άρθρου 3 του  Τεύχους 
1 «Πρόσκληση».  

 
        Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις  θα προσκοµίσουν πιστοποιητικό των αρµοδίων αρχών ή της 

Πρεσβείας της χώρας τους που να βεβαιώνει ότι η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να αναλάβει την 
εκτέλεση των εργασιών όπως τις δηµοπρατούµενες. 

 
3.2.  Πίνακες Εµπειρίας και Συστάσεων Νο1 και Νο2,  σύµφωνα µε τα συνηµµένα στο παρόν Τεύχος  

«'Όροι και Οδηγίες» Υποδείγµατα. Οι Πίνακες αυτοί θα εξετασθούν, επαληθευθούν και 
αξιολογηθούν από τη ∆ΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν οι πιο πάνω 
Πίνακες δεν αποδεικνύουν, κατά την κρίση της ∆ΕΗ, την απαιτούµενη στην παράγραφο 3.2 του 
Άρθρου 3 του Τεύχους «Πρόσκληση» εµπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί.  

 
      Οι Πίνακες Εµπειρίας και Συστάσεων θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αποδεικτικά εµπειρίας, 

όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (εµπρόθεσµης και έντεχνης) ή άλλα στοιχεία που θα έχουν 
εκδοθεί από τους κυρίους των Υπηρεσιών αυτών.  

 
3.3.  Τα αναγραφόµενα στην παρ. 3.3 του 'Άρθρου 3  του Τεύχους «Πρόσκληση», Πιστοποιητικά 

∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2008, ή άλλο αναγνωρισµένο πρότυπο σε συναφές 
αντικείµενο, ή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος πληροί ισοδύναµες απαιτήσεις 
ποιοτικής διασφάλισης της υπόψη δραστηριότητας. Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάµου» 
φέρει ο επικαλούµενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα 
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σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 
 
3.4.  Κατάλογο προσωπικού του ∆ιαγωνιζόµενου, στον οποίο θα περιλαµβάνεται ο αριθµός, οι 

ειδικότητες, οι αρµοδιότητες του τεχνικού-επιστηµονικού προσωπικού του Αναδόχου που 
πρόκειται να απασχοληθεί στην οµάδα  µελέτης.    

 
3.5.  Συµπληρωµατικά µε την ανωτέρω παράγραφο και εφόσον απαιτείται, δήλωση συνεργασίας του 

∆ιαγωνιζόµενου µε εξωτερικούς συνεργάτες, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα του κάθε 
συνεργάτη.    

 
3.6.  Τεχνική Έκθεση  που θα αφορά την υλοποίηση της Μελέτης µε βάση τα ζητούµενα  του    

Τεύχους «Τεχνική Περιγραφή». 
 
3.7.  Βεβαίωση του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος επισκέφθηκε τον τόπο των εργασιών 

και     έλαβε γνώση των συνθηκών που αφορούν το αντικείµενο της Μελέτης.  
 
3.8.  Τα αποδεικτικά της παραγράφου 4 του Άρθρου 3 του Τεύχους 1 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»  που   σχετίζονται 

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

 
3.9.  Σε περίπτωση υποβολής προσφορών από Κοινοπραξία ή Οµίλους κάθε µία Επιχείρηση θα 

υποβάλει χωριστά τα δικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων 3.1,  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 «Tιµολόγιο 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. 
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  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 λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαµβάνει από την 
Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν κατατεθεί 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 (3) φάκελοι, τότε η προσφορά δε 
γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωµα Ένστασης. 

 
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 διαγωνιζόµενος. Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του 
ΦΑΚΕΛΟΥ Α' η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν, αποφασίζει για όσους 
τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, µε βάση τους όρους του ∆ιαγωνισµού και ανακοινώνει τα 
ονόµατα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία του ∆ιαγωνισµού, καθώς και 
τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ' αυτούς. 

 
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. 

 
    Οι παραπάνω διευκρινίσεις ή συµπλήρωση, αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες 

ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα και δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της ∆ιακήρυξης. 

      Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι: 

- Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαµβάνουν στο Φάκελο Α' Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
νοµιµοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συµµετοχής, αποδοχής όρων και ισχύος 
προσφορών µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού, καθώς και την Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής θα απορρίπτονται. 

Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων µε τυχόν ένσταση 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, 
που  ο µετέχων οφείλει να υποβάλει µε την προσφορά του.  

Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α' η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που 
περιέχονται σ' αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, µε βάση τους 
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όρους του ∆ιαγωνισµού και ανακοινώνει τα ονόµατα αυτών που αποκλείστηκαν από την 
παραπέρα διαδικασία του ∆ιαγωνισµού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ' 
αυτούς. 

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 ενστάσεων, εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος που αποκλείστηκε δεν έχει 
υποβάλει ένσταση. Επίσης µπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας αυτής, εφόσον ο διαγωνιζόµενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι 
παραιτείται από το δικαίωµα υποβολής ενστάσεως. 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 ένστασής 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 ενστάσεων  των ∆ιαγωνιζοµένων, η  Επιτροπή Κρίσεως 

σε  δηµόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει,  µε τη  σειρά που έχουν   καταγραφεί οι ∆ιαγωνιζόµενοι,  
τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β'   εκείνων  που έγιναν  τελικά  αποδεκτοί,  µονογράφει όλα  τα έγγραφα και  
στοιχεία που υπάρχουν  και ελέγχει αν  τα  σχετικά έγγραφα αναγράφονται  στον  Πίνακα  
Περιεχοµένων  που   υποχρεούται   να   έχει   συντάξει  ο    ∆ιαγωνιζόµενος.  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 

εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας, γίνεται µεταξύ των τεχνικά και οικονοµικά αποδεκτών 
προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, βάσει της τιµής.  

 
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 Κρίσεως προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών 

και στοιχείων που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β', προκειµένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του 
∆ιαγωνιζόµενου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, όσον αφορά τη 
δυνατότητα του ∆ιαγωνιζόµενου να κατασκευάσει το παροχή υπηρεσιών έντεχνα, έγκαιρα και 
άρτια.  

 
        Η Επιτροπή Κρίσης, προκειµένου να φέρει σε πέρας το παροχή υπηρεσιών αυτό, µπορεί να 

επικοινωνεί απευθείας µε τους ∆ιαγωνιζόµενους, για την παροχή αναγκαίων διευκρινίσεων, 
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σχετικά µε το τεχνικό µέρος της προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν θα 
αποτελούν σε καµιά περίπτωση αντιπροσφορά. 

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

«Τεχνική Περιγραφή» της διακήρυξης.  
 

        Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η Επιτροπή ανακοινώνει στον κάθε ∆ιαγωνιζόµενο το 
αποτέλεσµα της τεχνικής κρίσης που αφορά στη δική του προσφορά.  

 
        Οι διαγωνιζόµενοι των οποίων απορρίπτονται οι προσφορές, έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του παρόντος Τεύχους. 
 
5.   Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων, η Επιτροπή Κρίσεως προσκαλεί (εγγράφως) τους 

∆ιαγωνιζόµενους, που οι προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην 
αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ' (Οικονοµική Προσφορά), ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και 
τον τόπο αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ'.  

 
        Ακολούθως, την καθορισµένη ηµέρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, µονογράφονται και 

αριθµούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν µε δύο (2) αριθµούς από τους οποίους ο 
πρώτος αντιστοιχεί στον αριθµό της προσφοράς και ο δεύτερος (µε πρόθεµα Γ) αντιστοιχεί στον 
αριθµό του εγγράφου. 

 

6.   Η Επιτροπή Κρίσης ελέγχει καταρχήν αν οι ∆ιαγωνιζόµενοι υπέβαλαν µε το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 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 
διαγωνιζοµένων, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσφέροντος. 

 
7. 'Οταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 

ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, 
η ∆ΕΗ Α.Ε. επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση παρουσία εκπροσώπων όσων υπέβαλαν τελικές 
ισότιµες προσφορές. 

8.   Η Επιτροπή Κρίσης ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλµάτων, προβαίνει στην επαλήθευση των 
τιµών και τέλος 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 2.5. - 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. 
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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. 

 
    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 2.5 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. 
 

8.  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 
Ενστάσεις  ∆ιαγωνιζοµένων 

 
Κάθε Οικονοµικός Φορέας ενδιαφερόµενος για σύναψη σύµβασης µε τη ∆ΕΗ Α.Ε., δικαιούται να 
υποβάλει ένσταση κατά κάθε εκτελεστής πράξης της Επιχείρησης, που σχετίζεται µε τη διαδικασία 
επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, µη νόµιµα, τα συµφέροντα του.  
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια για το διαγωνισµό υπηρεσία, σε προθεσµία πέντε (5) 
ηµερών από την ηµεροµηνία που η προσβαλλόµενη πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάµενου. 
Ειδικά για την υποβολή ένστασης κατά της ∆ιακήρυξης ή της Πρόσκλησης η ένσταση 
υποβάλλεται  µέχρι  πέντε (5)    ηµέρες πριν από την καταληκτική  ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. 
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 Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από αρµόδια προς τούτο Επιτροπή, η οποία αποφασίζει εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης καταβολή   
παραβόλου   υπέρ  του   ∆ηµοσίου   ποσού   ίσου   µε  το   1%   επί   της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. Το παράβολο αυτό επιστρέφεται µε πράξη του αναθέτοντος φορέα αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον όργανο. 
Η απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων γνωστοποιείται εγγράφως στους οικείους 
ενιστάµενους. 
 

 
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 υπηρεσιών γνωστοποιείται στον Ανάδοχο µε επιστολή µε 

την οποία καλείται µέσα σε προθεσµία ∆έκα πέντε  (15) ηµερών να προσέλθει για την υπογραφή 
της Σύµβασης.  

 
      Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσµία η Επιχείρηση δικαιούται να τον κηρύξει 

έκπτωτο. 
 
3. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Οµίλου (µε την απαρέγκλιτη προϋπόθεση να προκύπτει από τη 

Σύµβαση το διακριτό αντικείµενο που θα εκτελέσει και το τίµηµα που θα τιµολογήσει το κάθε µέλος 
του Οµίλου χωριστά)  η κατακύρωση θα γίνει στο όνοµα όλων των Κοινοπρακτούντων και θα τεθεί 
διάταξη στο Συµφωνητικό σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της Κοινοπραξίας/Οµίλου ενέχονται και 
ευθύνονται έναντι της ∆ΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα  
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης θα ελέγχεται 
από τη ∆ΕΗ , η ουσιαστική συµµετοχή στην Κοινοπραξία όλων των µελών της σύµφωνα µε το 
Κοινοπρακτικό. 

 
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 προβλεπόµενων 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 
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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 Παροχή των Υπηρεσιών 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 δικαιώµατα ∆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. 

 
3. Η ∆ΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµία περίπτωση, να αποζηµιώσει τους 

∆ιαγωνιζοµένους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιµασία και 
υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε 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 ∆ιαγωνιζοµένων, 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, δε 

δίνει το δικαίωµα στον ∆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. 

 
 
 
Συνηµµένα: 
 
 Πίνακες Εµπειρίας και Συστάσεων 



α/α Α Β Γ ∆

  1

Τίτλος & Περιγραφή  Παροχής 

Υπηρεσιών (Περιβαλλοντικές 

Μελέτες)

  2 Προϋπολογισµός (σε ΕΥΡΩ)

  3 Ανάδοχος

  4
Αποδέκτης Παροχής Υπηρεσιών 

(αντισυµβαλλόµενος)

  5 Προθεσµία Υλοποίησης

  6

Εγκρισης Μελέτης από Αρµόδια 

Αρχή (π.χ 'Εκδοση Απόφασης 

'Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

κλπ)

  7

Ποινικές Ρήτρες (σε ΕΥΡΩ)/ 

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση 

(ηµέρες, µήνες κλπ)

  8
Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης των 

Εργασιών

  9 Συστατικές Επιστολές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ No1



α/α Α Β Γ ∆

  1

Τίτλος & Περιγραφή  Παροχής 

Υπηρεσιών (Στατικές Μελέτες ). 

Σύµφωνα µε παράγρ.3.2 Άρθρου 3 

Πρόσκλησης

  2 Προϋπολογισµός (σε ΕΥΡΩ)

  3 Ανάδοχος

  4
Αποδέκτης Παροχής Υπηρεσιών 

(αντισυµβαλλόµενος)

  5 Προθεσµία Υλοποίησης

  6
Εγκρισης Μελέτης από Αρµόδια 

Αρχή 

  7

Ποινικές Ρήτρες (σε ΕΥΡΩ)/ 

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση 

(ηµέρες, µήνες κλπ)

  8
Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης των 

Εργασιών

  9 Συστατικές Επιστολές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ No2
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Σ Χ Ε ∆ Ι Ο    Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
 
Άρθρο 1 Τεύχη της Σύµβασης 
 
Άρθρο 2 Αντικείµενο της Σύµβασης 
 
Άρθρο 3 Συµβατικό Τίµηµα 
 
Άρθρο 4 Τρόπος Πληρωµής 
 
Άρθρο 5 Προθεσµίες πέρατος  
 
Άρθρο 6 Ποινικές Ρήτρες 
 
Άρθρο 7 Εγγυήσεις Καλής Εκτελέσεως 
 
Άρθρο 8 Αναθεώρηση Τιµών 
 
Άρθρο 9 Ευθύνη Κοινοπραξίας/Οµίλου 
 
Άρθρο 10 Τροποποίηση της Σύµβασης 

 
Άρθρο 11       Εγγυήσεις αναφορικά µε την επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 
 
Άρθρο 12 Ισχύς Σύµβασης 
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ΤΕΥΧΟΣ 3 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 
 
Στην Αθήνα σήµερα στις ..................... τα συµβαλλόµενα µέρη, αφενός η ∆ηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή ∆ΕΗ η οποία έχει έδρα 
στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30 µε Α.Φ.Μ 090000045/∆.Ο.Υ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και 
εκπροσωπείται νόµιµα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ..…………………………..........και αφ' 
ετέρου ...............………............. 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 τον 
.........................................................................……………...……………........ 
συνοµολόγησαν τη Σύµβαση αυτή και συµφώνησαν τους όρους που αναγράφονται 
παρακάτω, χωρίς καµιά επιφύλαξη. 
 

 
Άρθρο 1 

Τεύχη της Σύµβασης 
 
1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 
 

α. Το Συµφωνητικό. 
β. Τιµολόγιο. 
γ. Προµέτρηση-Προϋπολογισµός. 
δ. Ειδικοί Όροι. 
ε. Τεχνική Περιγραφή    
 

 
2. H σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο καθορίζει 

τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο 
κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 
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3. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί τη 
µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για την υπόψη 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 περιγραφής, 
που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση αυτή 
θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νοµικού αποτελέσµατος, 
ότι δε θα δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την 
ερµηνεία των όρων της Σύµβασης αυτής. 

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

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

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

 
 

Άρθρο 2 
Αντικείµενο της Σύµβασης 

 
1. Με τη Σύµβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση 

να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονοµική και ασφαλή εκτέλεση  της Παροχής 
των Υπηρεσιών η οποία αφορά  την «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου 
των εγκαταστάσεων των Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου – Σύνταξη 
Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων I-
III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου», όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται  στο Τεύχος 
«Τεχνική Περιγραφή» και σε πλήρη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης.  

 
2. Στην έννοια της υπόψη Παρεχόµενης Υπηρεσίας περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα ακόλουθα: 
 

• Η εκπόνηση της Μελέτης Αποκατάστασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου. 

• Η σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου 
Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.  

Η ζητούµενη Μελέτη θα συνταχθεί µε βάση τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο ∆5.7 της 
ανωτέρω Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) µε στοιχεία: 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γ∆Π/∆.ΕΑΡΘ/ΤΒ/168785/26.08.2011, και τα ζητούµενα στο Τεύχος 
«Τεχνική Περιγραφή» της ∆ιακήρυξης.  

 
Άρθρο 3 

Συµβατικό Τίµηµα 
 
1.  Το Συµβατικό Τίµηµα (Συµβατικός Προϋπολογισµός) της Παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτή 

περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συµφωνητικού, ανέρχεται σε € …………………….  
(……………………), πλέον  Φ.Π.Α. 

 
2. Το Συµβατικό Τίµηµα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.  
 
3. Το Συµβατικό Τίµηµα συµπεριλαµβάνει όλα τα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνεται ο 

Ανάδοχος για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών (όπως κόστος ανθρωποηµερών, 
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έξοδα και αµοιβές µεταβάσεων στον ΑΗΣ κ.λπ.) και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, 
αποτελεί δε η πληρωµή του ολοσχερή και πλήρη και ανεπιφύλακτη εξόφληση του 
συνόλου των υποχρεώσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας. 

 
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. Ειδικότερα µεταξύ των φόρων και 
τελών τα οποία επιβαρύνεται ο ανάδοχος συµπεριλαµβάνεται και η κράτηση 0,06% (‘α. 
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 18 των Ειδικών Όρων η πληρωµή προς τον Ανάδοχο 

του Συµβατικού Τιµήµατος, θα γίνει  σε δύο (2) δόσεις µε την προσκόµιση επισήµου 
Τιµολογίου ως εξής: 
 

α)  Η πρώτη δόση,  η οποία αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού Συµβατικού 
Τιµήµατος, θα καταβληθεί  µετά  την υποβολή στη ∆ΕΘ, της «Μελέτης 
Αποκατάστασης - Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης 
γηπέδου Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου» και την αποδοχή της.  

 
 

β)  Η δεύτερη  δόση,  η οποία αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού Συµβατικού 
Τιµήµατος, θα καταβληθεί  µετά  την έγκριση της Μελέτης Αποκατάστασης από 
την Αρµόδια Αρχή και την υποβολή του   Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου 
Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.  

 
 
2. Σε κάθε πληρωµή λογαριασµών εργασιών προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις 

για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 12 των 
Ειδικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται στο  τρία τοις εκατό (3%) στην 
πιστοποιούµενη αξία κάθε πληρωµής. 

 
Οι παραπάνω κρατήσεις δε µπορούν να αντικατασταθούν µε εγγυητική επιστολή. 

 
3. Η κράτηση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την 

Έγκριση της Μελέτης από την Αρµόδια Αρχή και την έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς 
περάτωσης των εργασιών από την προϊσταµένη Υπηρεσία. 

 
 

Άρθρο 5 
Προθεσµίες Πέρατος 

 
1. Προθεσµίες πέρατος Παροχής Υπηρεσίας 
 
Ο  Ανάδοχος  αναλαµβάνει την υποχρέωση  να  τηρήσει  τις  προθεσµίες που καθορίζονται 
πιο κάτω. Όλες οι προθεσµίες µετρούνται από την ηµεροµηνία  θέσης σε ισχύ της 
Σύµβασης. 
 
 
1.1. Τµηµατικές προθεσµίες 
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1.1.1. Εκπόνηση και Υποβολή στη ∆ΕΘ της Μελέτης Αποκατάστασης: εντός οκτώ (8) 
µηνών.  

 
1.1.2. Εκπόνηση και Υποβολή στη ∆ΕΘ του   Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου 

υλοποίησης της αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης των Μονάδων Ι-ΙΙΙ του 
ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου: εντός δώδεκα (12) µηνών. 

 
1.1.3. Υποβολή στην Αρµόδια Αρχή τυχόν επιπλέον διευκρινιστικών στοιχείων σε σχέση 

µε τη ζητούµενη Μελέτη: 15 ηµέρες από τη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο από τη 
∆ΕΘ, της ζητήσεως της Αρµόδιας Αρχής. 

 
1.2.  Συνολική προθεσµία 

∆εν τίθεται λόγω της εξάρτησης του πέρατος της αδειοδοτικής διαδικασίας από την 
Αρµόδια Αρχή.  
 

Το  πέρας των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, αποτελεί η Έγκριση της 
υποβληθείσας Μελέτης από την Αρµόδια Αρχή και την υποβολή του   Τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών Έργου υλοποίησης της αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης των 
Μονάδων Ι-ΙΙΙ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.  
 
2. Πρόγραµµα Εκτέλεσης Eργασιών 
 
Εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών  από την υπογραφή της Σύµβασης καταρτίζεται 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο, το χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης εργασιών, το οποίο εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία και αποτελεί το 
Πρόγραµµα Εκτέλεσης των εργασιών. 
Το εν λόγω χρονοδιάγραµµα δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε τις ανάγκες της 
Επιχείρησης, µετά από έγκαιρη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο.  
 

 

Άρθρο 6 
Ποινικές Ρήτρες  

 
1. Ρητά συµφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ∆ΕΗ 

κεχωρισµένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζηµιές, και ότι 
οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 

 
2. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις: 
 

2.1. Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα καθυστέρησης πέραν των τµηµατικών προθεσµιών, 
όπως ορίστηκαν στο Άρθρο 5 του παρόντος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο 
Ανάδοχος θα καταβάλει ως Ποινική Ρήτρα ποσό ίσο µε  το µηδέν κόµµα τρία 
τοις εκατό (0,3%) του συνολικού συµβατικού τιµήµατος. 

 
2.2. To σύνολο των  Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν µπορεί να υπερβεί το  

δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος, προσαυξηµένου 
µε τα τιµήµατα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συµπληρωµάτων της 
Σύµβασης.  

 
2.3. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα 

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

 
2.4. Εφόσον εκκρεµεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης κάποιας από τις 

προθεσµίες, µε βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊστάµενη Υπηρεσία 
µπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας µέχρι να 
εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης 
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3. Για κάθε ηµέρα που αποδεδειγµένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόµιµη αµοιβή είτε η νόµιµη 

ασφαλιστική εισφορά για ένα (1) µέλος του προσωπικού του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλει ποινική ρήτρα πενήντα (50) ευρώ. 

  
4. Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών των παραγράφων 2  και 3 δεν µπορεί να υπερβεί το 

15% του Συµβατικού Τιµήµατος προσαυξηµένου µε τα τιµήµατα των τυχόν πρόσθετων 
εργασιών και των συµπληρωµάτων της Σύµβασης. 

       
       

Άρθρο 7 
Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 

 

 

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήµερα, 
Εγγυητική Επιστολή αριθµός ..................................................... που εξέδωσε 
................................................... για το ποσό των ........................... ΕΥΡΩ  που 
αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συµβατικού Τιµήµατος  ή γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αριθµός ..................................................... 
για το ποσό των ........................... ΕΥΡΩ  που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό 
(5%) του Συµβατικού Τιµήµατος.  

 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο µετά την 
οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών. 

 
 
 

Άρθρο 8 
Αναθεώρηση Τιµών 

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

Άρθρο 9 
Ευθύνη Κοινοπραξίας/Οµίλου 

 
1. Συµφωνείται ρητά ότι όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας/Οµίλου 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 διάρκεια 

ισχύος της Σύµβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συµµετοχή 
στην Κοινοπραξία όλων των µελών αυτής σύµφωνα µε το Κοινοπρακτικό. 

 
 
 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση της Σύµβασης 

 
Τροποποίηση της σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Ειδικούς Όρους αυτής 
µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον εφόσον συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 337 του 

ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 11 

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 
Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Ανάδοχο 
εγγυήσεις. 

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 έννοια 
ότι ο προτεινόµενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναµα τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του αντικαθιστάµενου.  Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη οικονοµικού 
φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύµβασης η αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται 
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 
λόγων 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 
κοινού µε τον Ανάδοχο υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Άρθρου 8 των Eιδικών Όρων.  Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση µε την Παροχή Υπηρεσίας, η 
∆ΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 21 και 23 των 
Ειδικών Όρων. 

 
 

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 
Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι 
 
 

Άρθρο 1 
Ορολογία - Ορισµοί 

 
Κατά την ερµηνεία της Σύµβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη Σύµβαση 
αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 
 
-Επιχείρηση:   Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. (∆ΕΗ Α.Ε.). 
 
-Ανάδοχος:  Είναι το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε µε Σύµβαση η 

παροχή υπηρεσιών. 
 
-Σύµβαση:                  Είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου 

για την παροχή των Υπηρεσιών.  Στον όρο αυτό συµπεριλαµβάνονται 
και τα τυχόν συµπληρώµατα της Σύµβασης. 

 
-Συµβαλλόµενοι:  Είναι η Επιχείρηση και o Ανάδοχος. 
 
 
-Παροχή Υπηρεσιών:   Είναι το αντικείµενο της Σύµβασης, όπως αυτό  προσδιορίζεται στο 

Συµφωνητικό.  
 
-Ελαττώµατα:  Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήµιες παρεκκλίσεις του Αναδόχου από 

τα οριζόµενα στη Σύµβαση ή η έλλειψη προβλεποµένων από τη 
Σύµβαση ιδιοτήτων των παρεχοµένων υπηρεσιών ή µέρους αυτών 
από όσα έχουν συµφωνηθεί µε τη Σύµβαση, τα σφάλµατα ή και οι 
εσφαλµένοι υπολογισµοί, οποιοδήποτε σφάλµα ή οποιαδήποτε 
ατέλεια, όπως αυτά νοούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της 
επιστήµης και τεχνικής, καθώς και  οποιαδήποτε παράλειψη του 
Αναδόχου ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε 
νοµικά ελαττώµατα.   
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Άρθρο 2  
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 

γλώσσα µέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις τούτο κρίνεται αναγκαίο, 
για λόγους ταχύτητας ή εύρυθµης λειτουργίας της Σύµβασης, µπορεί η αλληλογραφία να 
γίνεται απευθείας µεταξύ Αναδόχου και των αρµοδίων Υπηρεσιών της Επιχείρησης, µε την 
προϋπόθεση όµως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
 

Άρθρο 3 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 
1.1 Η παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της σύµβασης θα γίνεται από την 

Επιχείρηση, µέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. 
 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της ποσότητας των εργασιών και 
γενικά η τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 

 
Στα καθήκοντα της Προϊσταµένης Υπηρεσίας περιλαµβάνεται η άµεση εποπτεία της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεµάτων που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και δε µπορούν να ρυθµιστούν άµεσα 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
4.2 Καθήκοντα Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκεί ο Κ∆ΑΣ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ και 

Προϊστάµενης Υπηρεσίας  θα ασκεί η ∆ιεύθυνση Εκµετάλλευσης ΘΗΣ (∆ΕΘ).  
 
 

Άρθρο 4 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης o Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον εκπρόσωπό 
του, o οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που 
αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και να προβαίνει, εξ ονόµατός του, στην τακτοποίηση 
όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως θα αναφύονται. 

 
 

Άρθρο 5 
Υποκατάσταση- Εκχώρηση 

 
1. Ο Ανάδοχης δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του µε οποιοδήποτε τρίτο 

πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νοµικό, στην εκτέλεση της Σύµβασης, ή οποιοιδήποτε µέρους 
της, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης. 
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία o Ανάδοχος θα συγχωνευθεί µε άλλη εταιρεία ή θα 
απορροφηθεί από αυτή, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρεία θα αναλάβει όλα τα από τη 
Σύµβαση δικαιώµατα και όλες τις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Επιχείρησης, µετά 
από έγγραφη ειδοποίηση προς την Επιχείρηση και απόδειξη του γεγονότος.   
Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί από µέρους όλων των ενδιαφεροµένων 
µερών Συµπλήρωµα της Σύµβασης και θα αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές της 
Σύµβασης. 

  
Σε περίπτωση εγκρίσεως από την Επιχείρηση της υποκατάστασης, ολικά ή µερικά,  του 
Αναδόχου, o Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, αλλά θα παραµένει απευθείας και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος 
για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, ή του προσωπικού τους, ωσάν 
αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο, o οποίος και 
παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώµατος της διζήσεως. 
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2. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Επιχείρηση, η µεταβίβαση 
ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά της 
Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ∆ΕΗ. 

 
 

Άρθρο  6 
Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 
1.  Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι οι συµβατικές τιµές είναι αποτέλεσµα δικών του  υπολογισµών 

και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίµηση των συνθηκών και κινδύνων που 
υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Επιχείρησης. 

 
2. Σε καµία περίπτωση o Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή πρόσθετης αµοιβής για 

λόγους που αφορούν στις συνθήκες παροχής υπηρεσιών, πλην των ρητά αναφεροµένων 
στη Σύµβαση. 

  
 

Άρθρο 7 
Προσωπικό του Αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τη Σύµβαση. 
 
2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί από τον Ανάδοχο για τις ανάγκες της παρούσας 

Σύµβασης πρέπει να είναι ικανό, αριθµητικά επαρκές, ειδικευµένο και να έχει όλα τα 
προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους 
σχετικούς κανονισµούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και επιστηµονικά άρτια 
ολοκλήρωση της Σύµβασης. 

 
3. Το πρόγραµµα των επισκέψεων στον ΑΗΣ, ο κατάλογος του προσωπικού και οι ιδιότητες 

κάθε µέλους του, που θα συµµετέχει στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης, θα 
πρέπει να γνωστοποιηθεί στη ∆ΕΗ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί να 
χρησιµοποιήσει επιπλέον προσωπικό, πέραν του αναγραφόµενου στον ανωτέρω κατάλογο, 
θα πρέπει να ζητήσει εγγράφως έγκριση από τη ∆ΕΗ. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτηµα στην Επιχείρηση, µε πλήρες βιογραφικό σηµείωµα. Η 
Επιχείρηση θα πρέπει να απαντήσει στο σχετικό αίτηµα εντός πέντε ηµερών. 

 
4. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, δυνάµει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού ∆ικαίου, για 

όλες τις πράξεις ή/και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται µε την 
υλοποίηση της παρούσας Σύµβασης. 

 
5. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την τήρηση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών, τις 

οποίες αποκτούν οι υπάλληλοι ή οι εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες του κατά την 
ολοκλήρωση του Έργου. Η ευθύνη για τήρηση εµπιστευτικότητας ισχύει και µετά τη λήξη 
της Σύµβασης. 

 
6. Ο Ανάδοχος συµφωνεί ότι δεν θα προσλάβει προσωπικό της Επιχείρησης για την εκτέλεση 

του Προγράµµατος της παρούσας Σύµβασης. 
 
7. Ο Ανάδοχος συµφωνεί ότι δεν θα προσλάβει προσωπικό το οποίο, ελέγχει αδειοδοτικά καθ’ 

οιοδήποτε τρόπο τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ για την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης. 
 
8. Συµφωνείται ρητά ότι το απασχολούµενο από τον Ανάδοχο προσωπικό, συνεργάτες, κ.λπ. 

δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε τη ∆ΕΗ Α.Ε. και ιδίως µισθώσεως ή προστήσεως. Τυχόν 
εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία σχετικά µε το προσωπικό βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 
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9. Στην περίπτωση που αποσύρεται ή αποµακρύνεται ένα µέλος του προσωπικού του 
Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευµένη εργασία, o Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεστεί την 
αποµάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την παροχή των υπηρεσιών του.  

 
 

Άρθρο 8 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου – Εγγυήσεις 

 
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται αυστηρά προς όλους τους όρους της Σύµβασης. Ο 

Ανάδοχος εγγυάται την άρτια, πλήρη, ασφαλή, οικονοµική, εµπρόθεσµη, σύµφωνα µε τους 
τελευταίους σχετικούς Κανονισµούς και τους κανόνες της σύγχρονης Επιστήµης, 
υλοποίηση του Έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Σύµβαση. 

 
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι η ∆ΕΗ θα µπορεί αξιόπιστα να χρησιµοποιήσει τα παραδοτέα 

στοιχεία που θα προκύψουν ως αποτέλεσµα του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης. 
 
3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το Έργο µέσα στις προθεσµίες που 

καθορίζονται στο Άρθρο 4 του Συµφωνητικού της παρούσας Σύµβασης. 
 
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάζει τη ∆ΕΗ µε όλες τις απαραίτητες γραπτές πληροφορίες, 

δεδοµένα και στοιχεία που εµπίπτουν στο αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης, τα οποία η 
∆ΕΗ θα ζητήσει, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας και τα οποία 
θεωρεί χρήσιµα για την πληρότητα και ορθότητα αυτής. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις της Επιχείρησης. Σε 

αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις του εντός πέντε (5) 
ηµερών και αν δεν επιτευχθεί συµφωνία, τα συµβαλλόµενα µέρη θα επιλύσουν τις διαφορές 
τους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 7 του παρόντος τεύχους.  

 

5. Η ευθύνη του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις ενέργειες, ή παραλείψεις (ελαττώµατα, 
σφάλµατα, αµέλεια) του ιδίου ή των συνεργατών του, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
του Αντικειµένου της παρούσας, ή ως αποτέλεσµα αυτής. 

 
6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη διόρθωση σύµφωνα µε την προηγούµενη 

παράγραφο. 
 
7. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης και 

δηλώνει ότι περιλαµβάνεται στο συµβατικό τίµηµα κάθε δαπάνη ή έξοδα που θα 
απαιτηθούν για τη λήψη µέτρων ασφάλειας, ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων, 
εργοδοτών, κ.λπ.. Συνεπώς η ∆ΕΗ δεν έχει καµία ευθύνη στην εκτέλεση της παρούσας. 

 
8. Ο Ανάδοχος φέρει όλη την ευθύνη αστική και ποινική έναντι τρίτων, του προσωπικού του 

ιδίου και των συνεργατών του για ζηµίες γενικά και ειδικότερα ζηµίες υλικές, 
τραυµατισµούς προσώπων, σωµατικές βλάβες και/ή θάνατο προσώπου, ακόµη και στις 
περιπτώσεις που οι κίνδυνοι δεν µπορούν να ασφαλισθούν.  

 
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα 

σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές διατάξεις, καθώς και προς τις 
οδηγίες της ∆ΕΗ. 

 
10.   Ο Ανάδοχος θα υπογράψει τη συνηµµένη Σύµβαση Εµπιστευτικότητας και είναι υπεύθυνος 

για τη τήρηση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών, τις οποίες αποκτούν οι υπάλληλοι ή 
οι εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες του κατά την ολοκλήρωση του Έργου. Η τήρηση 
εµπιστευτικότητας ισχύει και µετά τη λήψη της Σύµβασης. Η Σύµβαση Εµπιστευτικότητας δεν 
αφορά στις υποχρεωτικές πληροφορίες που επιβάλλεται ο Ανάδοχος να γνωστοποιήσει στις 
αρµόδιες αρχές της Πολιτείας εφόσον του ζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα 
κοινοποιήσει στη ∆ΕΗ το σύνολο των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί.   
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι της ∆ΕΗ, για την 
απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 
Σύµβασης. 
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Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις της ∆ΕΗ 

 
1. Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο την αναγκαία πληροφόρηση, στοιχεία 

και κάθε εύλογη διευκόλυνση στο Έργο του. 
 

2. Η Επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για τη διεξαγωγή της 
επαλήθευσης και της επί τόπου αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης, της 
τεκµηρίωσης και της πρόσβασης σε όλες τις περιοχές, τα αρχεία και το προσωπικό. 

 
3. Η Επιχείρηση θα διασφαλίζει ότι τα Παραδοτέα Έγγραφα ή κάποιο µέρος εξ’ αυτών, δε θα 

χρησιµοποιηθεί κατά παραπλανητικό τρόπο. 
 

4. Η Επιχείρηση υποχρεούται να ενηµερώνει µε ακρίβεια, πληρότητα και επαρκή ανάλυση τον 
Ανάδοχο για κάθε αλλαγή που θα επέρχεται σε όλα τα επίπεδα και στοιχεία του πεδίου 
εφαρµογής της επαλήθευσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του µε τον Ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 10 
Κυριότητα των αποτελεσµάτων 

 
1. Τα οποιαδήποτε µερικά ή ολικά αποτελέσµατα του αντικειµένου της Yπηρεσίας ανήκουν 

στην κυριότητα της Επιχείρησης (∆ΕΗ Α.Ε.), η οποία µπορεί να τα χρησιµοποιήσει ή να τα 
διαθέτει όπως νοµίζει. Οποιαδήποτε ανακοίνωση, δηµοσίευση (προφορική ή 
γραπτή) ή µεταβίβαση σε τρίτο µε οποιονδήποτε τρόπο, των αποτελεσµάτων των 
εργασιών που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος µε την παρούσα Σύµβαση, θα γίνεται υπό την 
πλήρη γνώση και µόνο µετά από έγκριση της Επιχείρησης. 

 
2. ∆ηµοσιεύσεις σχετικά µε το αντικείµενο της Σύµβασης, θα γίνονται µόνο µετά από γραπτή 

έγκριση της Επιχείρησης και θα πρέπει να µνηµονεύουν ότι αυτό εκπονήθηκε µε τη 
συνεργασία και αποκλειστική χρηµατοδότηση της ∆ΕΗ. 

 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στη ∆ΕΗ κατά το πέρας της υλοποίησης των 

Yπηρεσιών ή κατά τον οποιοδήποτε τερµατισµό ή διακοπή της Σύµβασης τα µέχρι τότε 
αποτελέσµατα και στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. 

 

 
Άρθρο 11 

Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 
 
1. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώµατά της, 

που απορρέουν από τη Σύµβαση, σε σχέση µε τον έλεγχο των εργασιών ή τµήµατός του, 
ή στην περίπτωση που η Επιχείρηση εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του 
Αναδόχου, η παραίτηση αυτή από δικαίωµα ή η παροχή έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 
2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα Άρθρα 325-329, 695 

και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωµάτων του. 
 

Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 388 
του Αστικού Κώδικα ή /και των δικαιωµάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο 
Νόµο, διάταξη κλπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο µέλλον και αφορούν σε 
αναθεώρηση ή /και αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος, έναντι του οποίου αυτός 
ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν 
µεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύµβαση, δοθέντος ότι τον 
κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόµενο 
και τον αποδέχεται. 
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Άρθρο 12 
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

 
1. Ο Ανάδοχης εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύµβαση υποχρεώσεών του 

καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύµφωνα προς τους όρους της Σύµβασης και τους 
παραδεδεγµένους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης, παροχή των υπηρεσιών του, ώστε 
αυτές να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο συµφωνήθηκαν και προορίζονται, 
µέσα στις προθεσµίες  που  καθορίζονται στη Σύµβαση. 

 
2. Σε περίπτωση µη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η Επιχείρηση 

δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώµατα που της παρέχονται από τη Σύµβαση.  Η 
µη άσκηση όµως από την Επιχείρηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν θα 
ερµηνεύεται ως παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώµατα αυτά. 

 
3. Για την ακριβή, εµπρόθεσµη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύµβαση υποχρεώσεών του, 

συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους έναντι των οποίων η Επιχείρηση 
τυχόν θα ευθύνεται σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Νόµους για καταβολή προστίµων και 
ποινικών ρητρών λόγω της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως αυτές 
απορρέουν από τη Σύµβαση, o Ανάδοχος παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται: 

 
 α. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Ανάδοχο 

κατά την υπογραφή της Σύµβασης. 
 β. Από την εγγύηση µε µορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον 

Ανάδοχο. 
 
4. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 

 4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, σύµφωνα µε υπόδειγµα της ∆ΕΗ, που εκδίδεται µε δαπάνες του από 
Τράπεζα πρώτης τάξεως ή ∆ηµόσιο Ασφαλιστικό Οργανισµό πρώτης τάξεως, της 
αποδοχής της ∆ΕΗ, Ελληνική ή Αλλοδαπή, το ποσό της οποίας ορίζεται στο 
Συµφωνητικό. 

   
 4.2.Για οποιαδήποτε αύξηση του Συµβατικού Τιµήµατος και εφόσον µια ή περισσότερες 

αυξήσεις µαζί υπερβαίνουν το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος, o Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει συµπληρωµατικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 

 
 4.3. Σε περίπτωση που o Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω συµπληρωµατικές 

Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Επιχείρηση  δικαιούται να παρακρατεί 
τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο, µέχρι την κατάθεση 
των Εγγυητικών Επιστολών. 

 
 4.4. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, µερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά 
του Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύµβαση. 

 
 4.5. Με την προϋπόθεση ότι στο µεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα µετά την 
Παραλαβή των παρεχοµένων Υπηρεσιών και την εκκαθάριση της Σύµβασης, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο Συµφωνητικό.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν θα 
επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της Επιχείρησης κατά του Αναδόχου, οπότε 
µπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο µε άλλη που να καλύπτει τις εν λόγω 
απαιτήσεις.  

 
 4.6. Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, o Ανάδοχος πρέπει να 

υποβάλει σχετική αίτηση στην Επιχείρηση. 
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Άρθρο 13 

Προθεσµίες 
 
1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τµήµα, καθώς και το 

σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στο 
Συµφωνητικό και να συµµορφώνεται µε το Πρόγραµµα Εκτέλεσης του αντικειµένου της 
Σύµβασης. 

 
2. O Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή κάθε 

καθυστέρησης. 

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριµένες προθεσµίες, τµηµατικές ή 
συνολική, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 21 των Ειδικών  Όρων 
Σύµβασης σε σχέση µε τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχονται οι 
συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο Άρθρο. 

 
3. Σε περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας (τµηµατικής ή συνολικής), κατά 

χρονικό διάστηµα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των Ποινικών 
Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών 
Ρητρών η ∆ΕΗ δικαιούται να εφαρµόζει τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Άρθρου 23 
των Ειδικών Όρων Σύµβασης περί καταγγελίας της Σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η 
καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
4. Οι προθεσµίες θα παρατείνονται από την Επιχείρηση για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, 

εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που δεν αφορούν στον Ανάδοχο, 
είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 24 των Ειδικών Όρων. 

 
5. Ρητά καθορίζεται ότι η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καµία τροποποίηση 

των προθεσµιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 
 

α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Επιχείρηση ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση 
προθεσµίας, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που 
εµφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 

 
β. Αποστείλει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από τη λήξη του γεγονότος, 

έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και 
για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα 
περιλαµβάνεται και λεπτοµερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα. 

 
 

Άρθρο 14 
Αυξοµειώσεις Προϋπολογισµού 

 
1.  Εάν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα της Παροχής Υπηρεσιών επιβάλει αύξηση στις 

ποσότητες των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη Σύµβαση, ο 
Aνάδοχoς είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες µε τις συµβατικές 
τιµές µέχρι δαπάνης 50% πλέον του Συµβατικού Τιµήµατος όπως αυτό καθορίζεται στο 
Συµφωνητικό. 
Αύξηση του Συµβατικού Τιµήµατος της Παροχής Υπηρεσιών  πάνω από 50% δεν 
επιτρέπεται.  

 
2.  Η Επιχείρηση δικαιούται να µειώσει το αντικείµενο της Σύµβασης µέχρι και κατά 30% του 

Συµβατικού Τιµήµατος χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
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Άρθρο 15 
Έλεγχος Υπηρεσιών 

 
1. Η παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο  της 

Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για το σκοπό 
αυτό.  

     
2. Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύµφωνα µε το Άρθρο αυτό, θεωρήσει 

αιτιολογηµένα ότι η µέθοδος εργασίας ή, το προσωπικό και τα µέσα που χρησιµοποιεί o  
Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύµφωνα µε τα Πρότυπα, 
Κανονισµούς, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ. Οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, 
οικονοµική, εµπρόθεσµη, ασφαλής και απόλυτα σύµφωνη µε τους όρους της Σύµβασης 
παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωµα να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και o Ανάδοχος 
υποχρεούται να συµµορφώνεται  µε τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε 
πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση των τιµών.  

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

Άρθρο 16 
Ελαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιών 

 
Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και  µέχρι την Παραλαβή 
των παρεχοµένων υπηρεσιών αυτές είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης τεκµηριωµένα 
ελαττωµατικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και 
γενικά  δεν  συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη Σύµβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία  
δικαιούται, µε έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί  σε οποιαδήποτε 
διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη. 
 
 

Άρθρο 17 
Συµβατικό Τίµηµα 

 
Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιµών του (κατά την έννοια του 
Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίµηµα θα αποτελεί πλήρη αποζηµίωσή του και 
ότι αυτό καλύπτει, όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών του και στις 
οποίες περιλαµβάνονται χωρίς περιορισµό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των µισθών και 
ηµεροµισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για µετακινήσεις  του  προσωπικού του, η αξία 
οποιωνδήποτε εφοδίων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά την παροχή των υπηρεσιών του, οι 
δαπάνες ασφάλισης, τα γενικά έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, τελών, δασµών κλπ.),  
οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση µε το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες 
περιλαµβάνονται ιδίως οι εισφορές του  εργοδότη σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, το 
κέρδος του Αναδόχου,  καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συµµόρφωσή του στις 
προβλέψεις της Σύµβασης.  
 
  

Άρθρο 18 
Τρόπος πληρωµής - Συµψηφισµός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασµών 

 
1. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την 24η ηµέρα του τρίτου, µετά τον µήνα 

προσκόµισης στην Επιχείρηση των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών τα οποία 
θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη.  
Μέσα στην προθεσµία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι 
πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών.  
Σε περίπτωση αργίας ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσως 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των 
σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην 
προθεσµία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως 
έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε 
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περίπτωση αργίας, ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσως 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα. 

 
2. Για την πραγµατοποίηση των πληρωµών, o Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι:  
 

α. Τιµολόγιο του Αναδόχου/Εργολάβου υπέρ της ∆ΕΗ.  
 
β. Φορολογική Ενηµερότητα.  
 
γ. Ασφαλιστική Ενηµερότητα.  
 
δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου µε την 

οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής 
και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή/και 
τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου (βλ. και παράγρ. 7 του 
Άρθρου 6 του παρόντος).   

 
ε.  Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 
αναφοράς του τιµολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα της 
∆ΕΗ.  

 
 
3. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωµές, θα γίνονται από 

την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και o Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 
οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωµές προς αυτούς. 

 
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των εργασιών, 

ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισµό ή/και καθυστέρηση πληρωµής των συµβατικών 
ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωµών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, 
µετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου.  

 
5. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται µέσω λογαριασµού µιας οποιασδήποτε Τράπεζας 

που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα, στο νόµισµα που προβλέπεται στο 
Συµφωνητικό της Σύµβασης. 

 
6. Καµιά πληρωµή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους 

κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο  της 
πληρωµής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας κλπ.).   

 
7. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση, σε 

σχέση µε πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει 
να καταβάλει µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 
 

Άρθρο 19 
Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 
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. 
 
Ειδικότερα µεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, πλην του ΦΠΑ ο 
οποίος βαρύνει τη ∆ΕΗ, θα 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. 
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Άρθρο 20 
Ασφαλίσεις 

 
Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο σύµφωνα µε τις   διατάξεις της 
Εργατικής Νοµοθεσίας.  
 
 

Άρθρο 21 
Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώµατα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους Όρους 

της Σύµβασης, o Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις,  να καταβάλει στην Επιχείρηση 
Ποινικές Ρήτρες για πληµµελή  καθαρισµό  λόγω υπαιτιότητάς του. 

 
2. Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή µη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο 

των συµβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζηµία 
(θετική) στην Επιχείρηση. 

 
3. Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και επιπλέον από 

κάθε αποζηµίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας ή απώλειας  που έχει υποστεί η 
Επιχείρηση ως αποτέλεσµα αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Αναδόχου. 

 
4. Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών, είτε από τις Εγγυήσεις Καλής 

Εκτέλεσης, είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να  καταβληθεί από την 
Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 

 
5. Οι όροι µε βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των  

καταβαλλοµένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 
καθαρίζονται στους Ειδικούς όρους της Σύµβασης.  

 
 

Άρθρο 22 
∆ιαδικασίες παραλαβής των Υπηρεσιών 

 
1. Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους Όρους της Σύµβασης, ο 

Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την Παραλαβή των Υπηρεσιών υποβάλλοντας προς τούτο 
έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της αρµόδιας για την 
παρακολούθηση της Σύµβασης Υπηρεσίας.  

 
Η Επιχείρηση υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, και 
µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συµµορφωθεί µε τα οριζόµενα στους Εδικούς 
Όρους Σύµβασης, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία της 
Παραλαβής. Στην ίδια προθεσµία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους 
της τυχόν απόρριψης της αίτησης. 
 
Η Παραλαβή διενεργείται είτε από Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της 
Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρµοδίως, είτε από την αρµόδια Υπηρεσία. 
 
Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Παραλαβή των Υπηρεσιών, η Επιχείρηση 
δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο. 

 
2. Το αρµόδιο όργανο παραλαµβάνει τις Υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαµβάνοντας 

υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύµβασης και διενεργώντας, κατά 
την κρίση του,  σχετικούς ελέγχους.  Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, 
ιδίως για τα τυχόν ελαττώµατα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των 
εκκρεµοτήτων που προκύπτουν. 

 
3. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής µπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, να 

προχωρήσει στην παραλαβή των Υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα 
δικαιώµατα της Επιχείρησης και οι απαιτήσεις της, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα 



∆.Χ./∆.∆ΥΠΠ-1390/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 

διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώµατα, τα οποία εξακριβώθηκαν από το αρµόδιο όργανο, 
αποκατασταθούν πλήρως. 

 
Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσµα των διαπιστώσεών της, το αρµόδιο όργανο θεωρήσει 
απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή µέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών 
εκκρεµοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της παραλαβής θα 
επαναληφθεί, µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, µετά τη συµµόρφωση του τελευταίου 
στις προτάσεις και συστάσεις της Επιχείρησης. 

 
4. Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής µέσα σε εύλογη 

προθεσµία.  
 
 Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή και τον 

επικεφαλής της αρµόδιας για την παρακολούθηση Υπηρεσίας καθώς και από τον Ανάδοχο, 
συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει το ένα. 

 
 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το 

Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 
 Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 

γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός 
ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή 
από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
 Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί µε την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ή 

την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση. 
 
 

Άρθρο 23 
Παράβαση των όρων της Σύµβασης - Καταγγελία της Σύµβασης 

 
1. Σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης εκτός από τις 

περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ανωτέρας βίας ή την πληµµελή εκτέλεση της 
Σύµβασης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να την καταγγείλει και ο Ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να αποζηµιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζηµία που του προκάλεσε µ’ 
αυτή την παράβαση µε την προϋπόθεση όµως ότι η Επιχείρηση θα αποδείξει ότι υπέστη 
τέτοιες θετικές ζηµιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 50% της 
συνολικής αξίας της συµβάσεως.  

 
        Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόµη και το δικαίωµα να αξιώσει την 

εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή µε έγγραφη ανακοίνωσή του σ’ 
αυτόν να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς υποχρέωση να αποζηµιώσει τον Ανάδοχο και 
χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσµία. 

 
2. Η καταγγελία αυτής της συµβάσεως από την Επιχείρηση επιφέρει και την κατάπτωση της 

εγγυήσεως καλής εκτέλεσης του άρθρου 12 του παρόντος τεύχους, αλλά ο Ανάδοχος 
έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζηµιά της Επιχείρησης ανεξάρτητα από 
την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως. 

 
3. Η Επιχείρηση διατηρεί  το δικαίωµα να καταγγείλει αυτή την σύµβαση οποτεδήποτε και 

χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η  Επιχείρηση θα 
επιστρέψει στον Ανάδοχο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγµατι 
κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως της Συµβάσεως και µέχρι της ηµεροµηνίας της 
καταγγελίας. 

 
       Τα προαναφερόµενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης για την εκ µέρους του 

αναίτια καταγγελία της Συµβάσεως. 
 
4. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Επιχείρησης και ανεξάρτητα από το αν η 

σύµβαση καταγγελθεί αναίτια ή όχι, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο το τυχόν 
οφειλόµενο συµβατικό τίµηµα για τις υπηρεσίες που παρέσχε µέχρι την ηµεροµηνία της 
καταγγελίας της Συµβάσεως.  
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Άρθρο 24 

Ανωτέρα Βία 
 
1. Όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν 

αδύνατο να προληφθούν, παρ' όλη την επιµέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιµελής και 
σωστά σκεπτόµενος Ανάδοχος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

 
2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω 

του οποίου δεν µπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή µερικά, τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως 
στην Επιχείρηση εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εµφάνισή  του, αλλιώς 
δε θα έχει δικαίωµα να το επικαλεσθεί. 

 
  

Άρθρο 25 
Αποθετικές ζηµίες 

 
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. 
 
 

Άρθρο 26 
Υπεργολάβοι – Υποπροµηθευτές  

 
Μετά την ανάθεση της σύµβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο 
Ανάδοχος/Εργολάβος 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/Εργολάβος 
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/Εργολάβος χρησιµοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω υπηρεσία. 
 
 

Άρθρο 27 
Επίλυση  διαφορών 

 
Σε περίπτωση διαφωνίας Επιχείρησης και Αναδόχου 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. 

 

Άρθρο 28 
∆ίκαιο της Σύµβασης 

 
Η Σύµβαση αυτή θα ερµηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νοµοθεσία του 
Ελληνικού Κράτους. 
 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ∆ΥΠΠ - 1390 
 

Παροχή Yπηρεσιών: «Εκπόνηση Μελέτης 
Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των 
Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου – Σύνταξη 
Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου 
Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων I-III του ΑΗΣ 
Κερατέας-Λαυρίου» 
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Παροχή Yπηρεσιών: «Εκπόνηση Μελέτης 
Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων 
των Μονάδων Ι-IΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου - Σύνταξη 
Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου 
Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων Ι-ΙΙI ΑΗΣ 
Λαυρίου». 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

Σκοπός της παρούσας διακήρυξης είναι η υλοποίηση των υποχρεώσεων της ∆ΕΗ 
Α.Ε που απορρέουν από την ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) του ΑΗΣ Λ α υ ρ ί ο υ , µετά την παύση της λειτουργίας του και η 
τελική αποκατάσταση του χώρου των εγκαταστάσεων. 

 

Για το λόγο αυτό ζητείται η εκπόνηση: 
 

• Μελέτης Αποκατάστασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΑΗΣ Λαυρίου, προκειµένου 
αυτή να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή προς Έγκριση. 

 

• Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών  Έργου  Αποκατάστασης  του 
χώρου εγκατάστασης των Μονάδων Ι-IΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου, µε σκοπό το 
Τεύχος αυτό να αποτελέσει το κείµενο των Τεχνικών προδιαγραφών για την 
Αποξήλωση και Κατεδάφιση των εγκαταστάσεων των υπόψη Μονάδων σε 
επόµενη ∆ιακήρυξη. 

 

Για την εκπόνηση των παραπάνω Μελετών θα διατεθούν από τη ∆ΕΗ Α.Ε στον 

Ανάδοχο τα παρακάτω: 
 

• Η Βασική Έκθεση σύµφωνα µε την Οδηγία 2010/75/ΕΕ.  

 

• 

 

Το Μητρώο Παγίων του ΑΗΣ Λαυρίου.   

 

2. 
 

Αναλυτικές  Απαιτήσεις  για  τη  Μελέτη  Αποκατάστασης 
υποβληθεί για Έγκριση στην Αρµόδια Αρχή 

 

που 
 

θα 

 

Η εκπόνηση και υποβολή της ζητούµενης Μελέτης θα γίνει µε βάση τα 
αναφερόµενα στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) µε 
στοιχεία: ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γ∆Π/∆.ΕΑΡΘ/ΤΒ/133872/06.12.2004. Ειδικότερα η ζητούµενη 



 

 

Μελέτη θα συνταχθεί µε βάση τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Γ9.7 της ανωτέρω 
ΑΕΠΟ: 

« Σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας του ΑΗΣ να αποκατασταθεί κατά 
το δυνατόν ο χώρος εγκατάστασής του, σύµφωνα µε σχετική µελέτη 
αποκατάστασης εγκεκριµένη από την αρµόδια Υπηρεσία. 

 

Στη µελέτη θα πρέπει να αναφέρονται αναφέρονται οι δυνατότητες 
αποξήλωσης/αποµάκρυνσης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, η µέθοδος διαχείρισης των υλικών που µπορούν να 
αποµακρυνθούν, καθώς και τα προτεινόµενα σχέδια αποκατάστασης του εδάφους, 
του υπεδάφους και της παράκτιας περιοχής του γηπέδου του ΑΗΣ» 

 

 

Τα περιεχόµενα του κειµένου της Μελέτης Αποκατάστασης που θα υποβληθεί για 
Έγκριση στην Αρµόδια Αρχή, θα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
 

– ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

3. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Ι-ΙΙI  ΑΗΣ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ Α∆ΡΑΝΗ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΚΑΤΑ 

ΕΚΑ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ. 

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  – 
 

ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ( αξιοποίηση, ανακύκλωση, τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
 

µέτρα αντιµετώπισης επιπτώσεων - κυρίως για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων) 
 

– ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
 

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

11. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

12. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ & ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ (∆ιερεύνηση 
 

τυχόν ρύπανσης υπεδάφους και υπόγειων υδάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 22 της 

Οδηγίας 2010/75/ΕΕ). Η ∆ΕΗ θα διαθέσει στον Ανάδοχο την εν λόγω Έκθεση στην 

τελική της µορφή. 

13. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 
 

 

 

  



 

 

 

Στα πλαίσια της καταγραφής του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγµατοποιήσει 

καταγραφή  του  εξοπλισµού  των  Μονάδων  Ι-IΙΙ  του  ΑΗΣ  σε  πίνακες  σύµφωνα  µε  τα 

υποδείγµατα που συµπεριλαµβάνονται στο σχετικό τεύχος του διαγωνισµού. Ενδεικτικά και 

µη περιοριστικά, η καταγραφή του πάγιου εξοπλισµού θα περιλαµβάνει καταγραφή του 

είδους του εξοπλισµού, οίκο κατασκευής, αριθµό εργοστασίου, θέση, βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά, διαστάσεις και βάρος, αριθµό τεµαχίων, α/α παγίου εφόσον έχει γίνει 

σχετική καταχώρηση (θα δοθεί το µητρώο παγίων του ΑΗΣ), κ.λπ. 

 

Για την εκπόνηση της υπόψη Μελέτης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει τυχόν 

επιπλέον διαθέσιµα στοιχεία από άλλες ∆ιευθύνσεις της ∆ΕΗ εκτός της ∆ΕΘ, όπως 

και από τοπικούς φορείς σχετικά µε την αποκατάσταση και τη µελλοντική χρήση 

του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-IΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου. 
 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και η υποστήριξη της διαδικασίας 

έγκρισης της Μελέτης που θα υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή. Κατά την εξέλιξη της 

εγκριτικής διαδικασίας, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συλλέξει τυχόν 

επιπλέον διαθέσιµα στοιχεία από τον ΑΗΣ, να τα επεξεργαστεί, να αναζητήσει 

επιπρόσθετες πηγές πληροφόρησης και να ανταποκριθεί µε επιτυχία σε 

διευκρινιστικά ερωτήµατα της Αρµόδιας Αρχής, καθώς και σε τυχόν ζήτηση 

επιπρόσθετων συµπληρωµατικών στοιχείων, µέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της 

εγκριτικής διαδικασίας. 
 

 

 

3. Αναλυτικές Απαιτήσεις για τη σύνταξη Τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την υλοποίηση του Έργου της Αποκατάστασης 
του γηπέδου των Μονάδων Ι-IΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου 

 

Η ζητούµενη Τεχνική Προδιαγραφή θα αποτελέσει το κατευθυντήριο κείµενο µε 
βάση το οποίο ο Ανάδοχος του Έργου που θα αναδειχθεί σε επόµενο στάδιο, θα 
αναλάβει την Αποξήλωση και Κατεδάφιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
Μονάδων Ι-ΙΙI του ΑΗΣ Λαυρ ί ου . Η ζητούµενη Τεχνική Προδιαγραφή θα 
περιλαµβάνει το σύνολο των πληροφοριών της Μελέτης Αποκατάστασης και 
επιπλέον θα περιλαµβάνει το σύνολο των διαθέσιµων πληροφοριών, δυνατοτήτων, 
µέτρων και ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για την οριστική αποκατάσταση 
του χώρου των υπόψη εγκαταστάσεων. Επιπλέον θα παρουσιάζει την απαιτούµενη 
πληρότητα ώστε σε επόµενο στάδιο ο Ανάδοχος του έργου της Αποξήλωσης και 
Κατεδάφισης να µπορεί να λάβει µε ευχέρεια το σύνολο των απαιτούµενων 
πληροφοριών για την άρτια εκτέλεση των εργασιών. 

 

Τα περιεχόµενα του κειµένου των ζητούµενων Τεχνικών Προδιαγραφών θα είναι 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 

 

14. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

15. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΕΠΟ)-  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

16. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

17. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝ. Ι-IΙΙ ΑΗΣ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 
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18. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (ΒΛ.  ΠΑΡ.2)  –  ΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  –  ΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

19. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ Α∆ΡΑΝΗ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΚΑΤΑ 
 

ΕΚΑ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ. 
 

20. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Απαιτούµενα  µέσα  και  εξοπλισµός, 

χρήση πόρων, σχέδια υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα κ.λπ.) 

21. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (Απαιτούµενα  µέσα  και  εξοπλισµός, 
 

χρήση πόρων, σχέδια υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα κ.λπ.) 
 

22. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Απαιτούµενα µέσα και εξοπλισµός, χρήση 

πόρων, σχέδια υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα κ.λπ.) 

23. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  –  ΥΛΙΚΩΝ  - 
 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (αποξήλωση, αποµάκρυνση, αξιοποίηση, ανακύκλωση, διάθεση, κανόνες 

ασφάλειας, τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, µέτρα αντιµετώπισης επιπτώσεων - 

κυρίως για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων) – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΧΟΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

24. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (µέθοδος, απαιτούµενη 

αδειοδότηση, κανόνες ασφάλειας, τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, µέτρα 

αντιµετώπισης επιπτώσεων, υπολογισµός όγκου  και  επιφάνειας  κατεδάφισης, 

Απαραίτητοι στατικοί υπολογισµοί για την κατεδάφιση των κτιριακών εγκαταστάσεων – 

κανονισµοί που εφαρµόζονται, µεθοδολογία και µέσα κατεδάφισης, διάθεση υλικών 

κατεδάφισης κ.λπ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ - 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

25. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΧΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

26. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

27. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ & ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ (∆ιερεύνηση 
 

τυχόν ρύπανσης υπεδάφους και υπόγειων υδάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 22 της 

Οδηγίας 2010/75/ΕΕ). Η ∆ΕΗ θα διαθέσει στον Ανάδοχο την εν λόγω Έκθεση στην 

τελική της µορφή. 

28. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 
 

29. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (είδος αδειών που απαιτείται 

π.χ. άδεια κατεδάφισης, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, 

αρµόδια υπηρεσία για την αδειοδότηση, στοιχεία που είναι διαθέσιµα, επιπλέον στοιχεία 

που πρέπει να αναζητηθούν). 
 

 

Συνηµµένα: 
 

- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 
 

 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 

ΤΥΠΟΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥ- 
ΑΣΤΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
 

ΙΣΧΥΣ 
MVA 

 

ΤΑΣΗ 
V 

 

ΕΝΤΑΣΗ 
A 

ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ 
ΣΥΝ∆Ε- 

ΣΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΑ∆ΙΟΥ 

Lit 

 

ΤΕΜΑ- 
ΧΙΑ 

 

Α/Α 
ΠΑΓΙΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
 

Α/Α 
 

ΟΙΚΟΣ 
 

ΤΥΠΟΣ 
 

ΜΟΡΦΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

ΠΡΟ- 
ΣΤΑΣΙΑ 

ΟΝΟΜ. 
ΤΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

V 

 

ΕΝΤΑΣΗ 
Α 

 

ΙΣΧΥΣ 
KW 

 

ΣΤΡΟΦΕΣ 
στ/min 

 

Cos φ 
ΚΛΑΣΗ 
ΜΟΝΩ- 

ΣΗΣ 

 

ΤΕΜ 
 

ΘΕΣΗ 
 

Α/Α 
ΠΑΓΙΟΥ 

              

             

             

             

             

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
 

 

 

Α/Α 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 

 

 

ΟΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

 

 

ΑΡΙΘMΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑ- 
ΣΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 

∆ΙΑΣ- 
ΤΑΣΕΙΣ 

 

 

ΒΑ- 
ΡΟΣ 

 

TΝ 

 

 

ΤΕ- 
ΜΑΧΙΑ 

 

 

ΘΕΣΗ 

 

 

A/A 
ΠΑΓΙΟΥ 

 

 

ΙΣΧΥΣ 
KW 

ΠΙΕΣΗ 
ΑΤU / 
ΤΑΣΗ 

V 

ΘΕΡΜ 
ΟΚΡΑΣ 

ΙΑ 
OC 

 

ΠΑΡΟΧΗ 
T/H 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΠΟ∆Ο- 

ΣΗΣ 

               

               

               

               

               

 



 

 

 

∆.Χ/∆.∆ΥΠΠ-1390/ ΕΞΩΦΥΛΛΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 
 
 

∆IAΚΗΡΥΞΗ : ∆ΥΠΠ - 1390  

 
Παροχή Yπηρεσιών: «Εκπόνηση Μελέτης 
Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των 
Μονάδων Ι-IΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου - Σύνταξη Τεύχους 
Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης 
γηπέδου Μονάδων Ι-ΙΙI ΑΗΣ Λαυρίου». 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ-1363 1390

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ANΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                          

(€)

1

Μελέτης Αποκατάστασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του 

ΑΗΣ Λαυρίου, προκειµένου αυτή να υποβληθεί στην 

Αρµόδια Αρχή προς Έγκριση.

Παράγραφος 2 Κατ' αποκοπή

2

Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών  Έργου  

Αποκατάστασης  του χώρου εγκατάστασης των Μονάδων Ι-

IΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου, µε σκοπό το Τεύχος αυτό να 

αποτελέσει το κείµενο των Τεχνικών προδιαγραφών για την 

Αποξήλωση και Κατεδάφιση των εγκαταστάσεων των 

υπόψη Μονάδων σε επόµενη ∆ιακήρυξη

Παράγραφος 3 Κατ' αποκοπή

Για τον ∆ιαγωνιζόµενο Για τη ∆ΕΗ Α.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Π.Υ. :«Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-ΙΙΙ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου – Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου 

Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων Ι-ΙΙΙ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου»

                                                  ΤΕΥΧΟΣ 6: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



 

 

∆.Χ/ ∆.∆ΥΠΠ-1390/ΕΞΩΦΥΛΛΟ  ΠΡΟΜ. ΠΡΟΥΠ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ∆ΥΠΠ - 1390 

 
Παροχή Yπηρεσιών: «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης 

του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-IΙΙ του ΑΗΣ 

Λαυρίου - Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου 

Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων Ι-ΙΙI ΑΗΣ Λαυρίου» 
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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- 1390

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ANΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ  (€)

1

Μελέτης Αποκατάστασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 

του ΑΗΣ Λαυρίου, προκειµένου αυτή να υποβληθεί στην 

Αρµόδια Αρχή προς Έγκριση.

Παράγραφος 2 Κατ' αποκοπή 1

2

Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών  Έργου  

Αποκατάστασης  του χώρου εγκατάστασης των Μονάδων Ι-

IΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου, µε σκοπό το Τεύχος αυτό να 

αποτελέσει το κείµενο των Τεχνικών προδιαγραφών για την 

Αποξήλωση και Κατεδάφιση των εγκαταστάσεων των 

υπόψη Μονάδων σε επόµενη ∆ιακήρυξη

Παράγραφος 3 Κατ' αποκοπή 1

(αριθµητικώς-

ολογράφως)

Για τον ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ Για τη ∆ΕΗ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ  7 : ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π.Υ. :«Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων I-III του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου – Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων Ι-ΙΙΙ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου»



∆.Χ./∆.∆ΥΠΠ-1390/ΠΙΝ.ΚΑΤ.ΤΙΜ. 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 
    
      
      
                                         

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ∆ΥΠΠ - 1390 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
  

 

                             
  

 

                                                      ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ∆ΥΠΠ-1390 
 

Παροχή Yπηρεσιών: «Εκπόνηση Μελέτης 
Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων 
των Μονάδων Ι-IΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου - Σύνταξη 
Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου 
Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων Ι-ΙΙI ΑΗΣ 
Λαυρίου» 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆.Χ./∆.∆ΥΠΠ-1390/ΠΙΝ.ΚΑΤ.ΤΙΜ. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32     
      
      
                                         

                       ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ∆ΥΠΠ - 1390 
 

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

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 Αριθµητικώς  Ολογράφως 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

∆.Χ/∆.∆ΥΠΠ-1390/ΕΞΩΦΥΛΛΟ  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 22, 104 32 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ∆ΥΠΠ - 1390  
 

Παροχή Yπηρεσιών: «Εκπόνηση Μελέτης 
Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των 
Μονάδων Ι-IΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου - Σύνταξη Τεύχους 
Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης 
γηπέδου Μονάδων Ι-ΙΙI ΑΗΣ Λαυρίου» 
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Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της ∆ιακήρυξης 
 
- ∆ήλωση συνυπευθυνότητας σε περιπτώσεις Σύµπραξης/Κοινοπραξίες 
 
- Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 
- Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 
- Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 
 
- Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής για υλικά ∆ΕΗ που χορηγήθηκαν στον Ανάδοχο 
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η      ∆ Η Λ Ω Σ Η 

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

 
Ο υπογράφων ∆ιαγωνιζόµενος .........................................…………... δηλώνω υπεύθυνα: 
 

1.  Ότι έλαβα πλήρη γνώση της ∆ιακήρυξης µε στοιχεία ......................... που αφορά στο Έργο 
........................................................................................ και ειδικά όλα τα τεύχη και 
έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους «Όροι και Οδηγίες ∆ιαγωνισµού» και ότι 
αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης και των 
Συµπληρωµάτων αυτής ...................... 

2. Ότι έλεγξα 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 Έργου,  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 Έργου.   

 

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 να 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 Α.Ε, 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 
2.5 του Άρθρου 6 - ‘’Περιεχόµενο Προσφοράς’’ του Τεύχους 2 ‘’ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ’’ 

 
 
 

Ο ∆ηλών/Η ∆ηλούσα  
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 

∆ Η Λ Ω Σ Η    Σ Υ Ν Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 
 (καλύπτει  την  παράγραφο  2.6.2  του  Άρθρου   6   του  

Τεύχους  «Όροι  και  Οδηγίες  ∆ιαγωνισµού») 
 

 

 
Τα υπογράφοντα µέλη της Σύµπραξης για ..................................... 
.........................................................................…………………………………… 
 
 

1.  ................................................................................................................. 
 

2.  ................................................................................................................. 
 

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

                Οι ∆ηλούντες  
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΣΕ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΗΜΕΡ.: ............ 
Προς τη 
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε (∆ΕΗ Α.Ε) 
Χαλκοκονδύλη 30 
ΑΘΗΝΑ 
 

Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ’εσάς υπέρ του 
................................................................................ 
........................................................................................................................... ο οποίος 
εδρεύει στην ....................................................................................... 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 ............ 
....................................................................... για την συµµετοχή του παραπάνω 
∆ιαγωνιζόµενου στο ∆ιαγωνισµό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη ∆ΕΗ την 
....................................................................... για ...................................... 
........................................................ 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 
Εκτέλεσης, 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 υποχρέωση του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε µε τη 
συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση µε την παρούσα να σας 
καταβάλουµε  αµελλητί και χωρίς καµία αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολο του ή µέρος 
του, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και αµέσως µετά το σχετικό αίτηµά σας, χωρίς να απαιτείται για 
την παρούσα 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. 

 



 

 
5

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ     ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΚΑΛΗΣ     ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 ΗΜΕΡ.: ...................... 
 

Προς τη 
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού  Α.Ε (∆ΕΗ Α.Ε) 
Χαλκοκονδύλη 30 
ΑΘΗΝΑ 

 
Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ’ εσάς υπέρ του 
........................................................... ..................... ο οποίος εδρεύει στην  
..................................................... ................................. 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 .............. ...............................………………….. για την 
ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω 
Κατασκευαστή, τις οποίες έχει αναλάβει µε την υπ’αριθµ. ..................... Σύµβαση και των τυχόν 
συµπληρωµάτων της και σε απόλυτη συµµόρφωση προς τους όρους της για το Έργο 
«.................................................................» 

 
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 σύνολο του ή µέρος του, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και αµέσως µετά το σχετικό αίτηµά σας, χωρίς να απαιτείται για την 
παραπάνω πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Κατασκευαστή 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 εγγύηση µας 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 µε 
έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα µας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ     ΕΠΙΣΤΟΛΗ    ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
 

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 
..................….........…........................................................................................................
....................................................... 
...............................................……....…..............................................................................
............................................................................ 
ο οποίος εδρεύει στην 
.......……………………………………………………………………………...…………………………............ 
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 
......…………………........................................................................…………………………………............
................. 
......................................................................................................................................
……..........................................................................................  που  αντιπροσωπεύει 
τη, δοθείσα  από  σας στον αναφερόµενο  Κατασκευαστή, προκαταβολή σύµφωνα µε τη 
συνοµολογηθείσα µεταξύ σας Σύµβαση για  …................................. 
...............................................................................................……....................................
.............................................................................. 
........................................................................................................……...........................
.............................................................................. 
..................................................................................................................…….................
.............................................................................. 
..................................  αριθ.  .........................................................  και  µε  ηµεροµηνία  
….................................................. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπρόσθετα  και τους τόκους  της  ως  άνω  προκαταβολής για  
χρονικό  διάστηµα  ίσο  µε  το  µισό   της  συνολικής  προθεσµίας   κατασκευής  του  έργου,  ήτοι 
 µέχρι την  ......................................  και µε επιτόκιο  ............................................... 
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 τη συνοµολογηθείσα 
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µεταξύ  σας 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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΓΙΑ  ΥΛΙΚΑ  ΤΗΣ  ∆ΕΗ Α.Ε,  ΠΟΥ  ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΟΝ  ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

ΗΜΕΡ.: ....... 
 

Προς την 
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού A.E (∆ΕΗ A.E) 
Χαλκοκονδύλη 30 
ΑΘΗΝΑ 

 
 

 
 

Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι παρέχουµε εγγύηση µε την παρούσα σ’ εσάς υπέρ του 
……………........................................................ .......................... ο οποίος εδρεύει στην  
............................................ ................................. 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 ............................................................ για την ακριβή, 
πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω Κατασκευαστή, 
σύµφωνα µε τους όρους του Τεύχους «Ειδικοί Όροι» 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 Έργου. 

 
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 Κατασκευαστή και 
χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή 
προσφυγή του στα ∆ικαστήρια ή την ∆ιαιτησία, µε αίτηµα την 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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