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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) συνολικής 

ισχύος 10 MW εγκατεστημένων στη Θήρα, για την κάλυψη φορτίων 
θερινής αιχμής του 2019 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), 
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά 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 Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει των Προτύπων 

Τευχών που εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, της 
οποίας σχετικό απόσπασμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ 
στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, 

 
όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Ανοιχτή Διαδικασία για 
τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 10 MW εγκατεστημένων στη Θήρα, για την 
κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2019, με δυνατότητα παράτασης της 
μίσθωσης από τη ΔΕΗ  μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες. 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά η οποία προσδιορίζεται από την εφαρμογή του παρακάτω 
τύπου: 

Τσυγκ=Ι[54ημέρες*ΜΛειτ+8ημέρες*Μst-by+20ώρες*Μ>16h+8ημέρες*ΜOpt-Λειτ+ 
7ημέρες ΜOpt-st-by] 
 
Όπου : 
 
Ι= Η ζητούμενη  καθαρή ισχύς (10 ΜW). 
 
ΜΛειτ= Προσφερόμενο ημερήσιο μίσθωμα σε € ανά καθαρό ΜWγια κάθε μέρα 

λειτουργίας των Η/Ζ κατ’ απαίτηση της Επιχείρησης, ανεξάρτητα από το 
χρονικό διάστημα λειτουργίας και μέχρι 16 ώρες ημερησίως. 

 
Μst-by = Προσφερόμενο ημερήσιο μίσθωμα σε € ανά καθαρό ΜWγια κάθε μέρα 

διαθεσιμότητας των Η/Ζ χωρίς να ζητηθεί η λειτουργία τους από την 
Επιχείρηση. 

 
Μ>16h = Προσφερόμενη τιμή σε € ανά καθαρό ΜW και ανά ώρα λειτουργίας των Η/Ζ 

πέραν των 16 ωρών ημερησίως. 
 

https://eprocurement.dei.gr/
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ΜOpt-Λειτ= Προσφερόμενο ημερήσιο μίσθωμα σε € ανά καθαρό ΜW για κάθε μέρα 
λειτουργίας των Η/Ζ κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (option) 
και μετά από απαίτηση της Επιχείρησης, ανεξάρτητα από το χρονικό 
διάστημα λειτουργίας και μέχρι 16 ώρες ημερησίως. 
 

ΜOpt- st-by= Προσφερόμενο ημερήσιο μίσθωμα σε € ανά καθαρό ΜW για κάθε μέρα 
διαθεσιμότητας των Η/Ζ κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης 
(option), χωρίς να ζητηθεί η λειτουργία τους από την Επιχείρηση. 

 
Ο προϋπολογισμός της Μίσθωσης ανέρχεται σε 712.300,00€ συμπεριλαμβανομένου 
και του δικαιώματος προαίρεσης για παράταση μέχρι 15 ημέρες και δεν αποτελεί 
ανώτατο όριο προσφοράς. 
 

Άρθρο 1 
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό - 

Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών 
 
1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και 

Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 
2105270800 και αρμόδιος επικοινωνίας είναι η κα Ειρ. Σαρρή (Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο Ei.Sarri@dei.com.gr, τηλέφωνο +30 2105270861, 
τηλεομοιοτυπία/ fax +30 2105232597). 

 
1.2 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

“tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.marketsite.gr. Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά 
μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:  
α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των 

προσφορών. 
β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις 

καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει 
των ως άνω απαιτήσεων. 

γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να 
τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών 
προσφορών. 

δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης του Διαγωνισμού, η 
πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι 
δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο 
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. 

στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή 
των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα 
εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση. 

ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή 
των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), 
εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι 
σαφώς ανιχνεύσιμες. 

 
1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής 

των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων είναι η εγγραφή τους στο 
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Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης 
στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή 
της προσφοράς τους. 

 Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους οικονομικούς φορείς. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από 
την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης, https://eprocurement.dei.gr 
Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το 
Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος. 
Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν 
ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η 
επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.  
Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του 
οικονομικού φορέα με τη ΔΕΗ., θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια 
υπηρεσία για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να 
συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.  

 
1.4 Για την υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified 
digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε 
περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η 
οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified 
certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή 
(timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το 
«Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας». 

1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με 
ημερομηνία έναρξης της υποβολής την ..................... και καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής την 12η Απριλίου 2019 στις 11:00 π.μ. 
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 2 
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου της σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης 
 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 10 MW εγκατεστημένων στη Θήρα, για την κάλυψη 
φορτίων θερινής αιχμής του 2019 του νησιού. Το διάστημα ενοικίασης είναι  από 
1/7/2019 μέχρι 31/8/2019 (62 ημέρες) με δυνατότητα παράτασης για 15 ακόμα 
ημέρες μέχρι και τις 15/9/2019. 
 
Η συνολική μισθωμένη ισχύς θα παρέχεται από φορητά ηχομονωμένα Η/Ζ 
κινούμενα με Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, με καύσιμο πετρέλαιο diesel που 
διατίθεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια, με βάση το ισχύον ΦΕΚ 336 Β-5/5/1994 
Σελ. 2985 - Υ.Α. 1166/1993, ΦΕΚ 426/Β/31.03.2000 -Υ.Α.2/2000 και ΦΕΚ 
222/Β/06.032001-Υ.Α. 340/2000). 
 
Οι υπηρεσίες Μίσθωσης περιλαμβάνουν κυρίως και όχι περιοριστικά, μεταφορά των 
Η/Ζ στο νησί, εγκατάσταση, δοκιμές επί τόπου, θέση σε λειτουργία όλου του 
εξοπλισμού, σύνδεση με τους ζυγούς 20 kV ή 15 kV των Σταθμών ή Υποσταθμών, 

https://eprocurement.dei.gr/
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τη σύνδεση με τα απαραίτητα δίκτυα (καύσιμο, νερό κ.λπ.) και την παράδοση των 
Η/Ζ συνολικής καθαρής ισχύος όπως παραπάνω, σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής. 
Όλος ο απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων 
του συστήματος επεξεργασίας καυσίμου, των αυτόματων διακοπτών ισχύος, των 
προστασιών εξοπλισμού, των συσκευών παραλληλισμού, των απαραίτητων 
μετασχηματιστών ισχύος και των καλωδίων μέσης τάσης, για τη σύνδεση των 
μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης με τις αντίστοιχες κυψέλες διανομής μέσης 
τάσης, ώστε η τάση εξόδου των γεννητριών να γίνει ίση με την τάση ζυγών μέσης 
τάσης, που θα συνδεθούν τα Η/Ζ, θα παρασχεθεί και εγκατασταθεί από τον 
Ανάδοχο. 
 
Η λειτουργία των Η/Ζ, όποτε απαιτηθεί, θα γίνεται από τον Ανάδοχο με δικό του 
προσωπικό. 
Επίσης, η αποκατάσταση βλαβών και οι επισκευές θα γίνονται από τον Ανάδοχο με 
δαπάνες, μέσα, ανταλλακτικά και προσωπικό του. 
 
Ο Ανάδοχος μετά το πέρας της μίσθωσης της θερινής περιόδου του 2019 
υποχρεούται, εντός ευλόγου χρόνου, να αποξηλώσει και να απομακρύνει τον 
εξοπλισμό του με μέριμνα, μέσα, ευθύνη και δαπάνες του. 
 
Το καύσιμο θα παρέχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. Η πλήρωση των δεξαμενών ημερήσιας 
κατανάλωσης των μισθωμένων Η/Ζ θα γίνεται από το προσωπικό του Αναδόχου. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει μαζί με τον εξοπλισμό και 
σύγχρονους πιστοποιημένους μετρητές κατανάλωσης πετρελαίου στις γραμμές 
πλήρωσης των δεξαμενών ημερήσιας κατανάλωσης ή στις γραμμές κατανάλωσης 
προς τα Η/Ζ. 
 
Ο προσφέρων υποχρεούται να εξετάσει ο ίδιος τις δυνατότητες προσπέλασης, 
μεταφοράς και εκφόρτωσης του Εξοπλισμού στον τόπο εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος 
θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη μεταφορά και εγκατάσταση όλου του 
εξοπλισμού στο διαθέσιμο προς τούτο χώρο , λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες 
συνθήκες μεταφοράς, καθώς και την ικανότητα και κατάσταση όλων των χερσαίων 
οδών, που οδηγούν στον υπόψη χώρο. 
 
Προς επιβεβαίωση του ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδίαν αντίληψη του τόπου 
εγκατάστασης των προς μίσθωση Η/Ζ θα πρέπει στην προσφορά του να περιλάβει 
βεβαίωση επίσκεψής του στον τόπο αυτό υπογραμμένη από αρμόδιο εκπρόσωπο 
της ΔΕΗ Α.Ε. 

Άρθρο 3 
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), 
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρως 
όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

 
3.2 Κριτήρια επιλογής 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει προς μίσθωση Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 
συνολικής καθαρής ισχύος, τουλάχιστον ίσης με αυτή που ζητείται και για το 
ζητούμενο χρονικό διάστημα, με τους απαραίτητους Μετασχηματιστές 
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ανύψωσης τάσης και τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη συνημμένη Τεχνική 
Περιγραφή, και να ικανοποιούν πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια 
συμμετοχής: 
 
3.2.1 Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό 
 
Τα προσφερόμενα προς μίσθωση Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη πρέπει να είναι 
φορητά και ηχομονωμένα κατάλληλα για λειτουργία στο ύπαιθρο, μπορεί να 
είναι ίδια ή/και διαφορετικά, καθώς επίσης, καινούργια ή/και μεταχειρισμένα.  
Αν είναι μεταχειρισμένα, να έχουν κατασκευασθεί εντός της τελευταίας 
10ετίας από την ημερομηνία του παρόντος διαγωνισμού ή να έχουν υποστεί 
γενική συντήρηση εντός της τελευταίας 5ετίας. 
Οι Συμμετέχοντες για την επιλογή του προς Μίσθωση εξοπλισμού θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη το διαθέσιμο χώρο εγκατάστασης στο νησί. 
 
3.2.2 Απαιτήσεις για τους Διαγωνιζομένους 
  
3.2.2.1 Ο Διαγωνιζόμενος με την προσφορά του θα πρέπει να τεκμηριώσει : 
 

- ότι έχει στη διάθεσή του τον εξοπλισμό που προσφέρει προς 
μίσθωση προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα, από 
τα οποία θα προκύπτει κατ’ ελάχιστο ο αριθμός των προς μίσθωση 
Η/Ζ, η καθαρή εγγυημένη ισχύς, ο κατασκευαστής και ο τύπος του 
βασικού εξοπλισμού, το έτος κατασκευής του ή της τελευταίας 
γενικής συντήρησής του καθώς και εάν ανήκει στην ιδιοκτησία του 
ή είναι εκμισθωμένος. 

 
3.2.2.2 Επίσης ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εκπληρώσει με συνέπεια 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι της ΔΕΗ ΑΕ στο παρελθόν και 
κατ΄αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώνεται η αξιοπιστία και η 
φερεγγυότητά του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων, η μη επιβολή μεγάλων η /και επανειλημμένων 
ποινικών ρητρών, η έντεχνη, άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση της 
σύμβασης/συμβάσεων που είχε αναλάβει ο διαγωνιζόμενος στο 
παρελθόν αποδεικνύουν την ανωτέρω συνέπειά του. 
 

3.3 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού  
 
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) ή στον 
παρέχοντα στο διαγωνιζόμενο χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και 
επαγγελματική στήριξη, κάποιος ή κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται: 
α. στο μέρος ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που 

καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 
5ης Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στην 
παρούσα σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους 
διαγωνιζόμενους. Επισημαίνεται ότι, όπου στο ΕΕΕΣ αναφέρεται «τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση» εννοείται «αμετάκλητη δικαστική απόφαση» σύμφωνα 
με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016, ως το τελευταίο ισχύει και εφαρμόζεται, 
από τη ΔΕΗ δυνάμει του άρθρου 305 παρ. 1 του ιδίου νόμου. 
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Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων 
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β και στην 
τελευταία παράγραφο του άρθρου 8 του τεύχους 2 της Διακήρυξης. 
 

3.4 Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε 
περισσότερους του ενός προσφέροντες 
 
Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που 
υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, 
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί 
μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 
 
Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν 
περισσότερες της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης 
ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι 
προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν 
διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων 
του Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 
 

3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 
Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, 
τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες 
παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την 
ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις 
απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση και τη Διακήρυξη εγγυήσεις. 
 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να 
αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν 
λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή 
παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη 
ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη 
ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο 
Β της προσφοράς. 
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, 
καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα 
θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, 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 επιλογής και 
μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν 
τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον παρέχοντα τη στήριξη, τα 
ακόλουθα: 
• Στο Φάκελο Α: 

- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα 
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- Το ΕΕΕΣ 
• Στο Φάκελο Β: 

- Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης 
ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.  

 
Άρθρο 4 

Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες 
Τεχνικά Λύσεις 

 
4.1 Εναλλακτικές προσφορές  
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές  
4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους 
της Διακήρυξης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς 
τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. 

4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις 
        Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 
4.4 Ισοδύναμες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Λύσεις  

Δεν γίνονται αποδεκτές, ισοδύναμες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές 
Λύσεις. 
 

Άρθρο 5 
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της 
σύμπραξης/ένωσης και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα 
με την οποία τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της 
ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική 
συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων 
(άτυπη σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η 
προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική 
νομοθεσία και πρακτική. 
 
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, 
εφόσον ο προσφέρων επιλεγεί ως ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού 
τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η 
κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 
ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 
 

Άρθρο 6 
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 
6.1 Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 

της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
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άρθρο 297 του ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της 
Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr – ΔΥΠ 51719028 όπου και θα 
παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και δέκα ημέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 
6.2 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα, 

ως παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με 
το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι 
και δέκα ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής 
των προσφορών. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 

6.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 
εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς και μέσω αυτού, δηλαδή 
από τους διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 
6.4 Το αργότερο μέχρι και έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος τις απαραίτητες διευκρινίσεις και 
τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους 
του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης. 
Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας Συστήματος. 
 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ. 

 

https://eprocurement.dei.gr/
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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών  
 
 

Διακήρυξη: ΔΥΠ 51719028 
 
 

Αντικείμενο: Μίσθωση φορητών 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 
(Η/Ζ) συνολικής ισχύος 10 MW 
εγκατεστημένων στη Θήρα, για 
την κάλυψη φορτίων θερινής 
αιχμής του 2019 

 
 

 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 6 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών  
 
Αντικείμενο: Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) συνολικής 

ισχύος 10 MW εγκατεστημένων στη Θήρα, για την κάλυψη φορτίων 
θερινής αιχμής του 2019 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 

 
1.1 Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:  
 

1. Πρόσκληση 
2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού μετά των ακόλουθων Παραρτημάτων: 

- Παράρτημα Ι: Έντυπο οικονομικής Προσφοράς 
- Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση 

σύμπραξης/ένωσης) 
3. Συμφωνητικό Σύμβασης (Σχέδιο) 
4. Τεχνική Περιγραφή 
5. Ασφαλίσεις 
6. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν: 

α. Δηλώσεις νομιμοποίησης: 
α1. προσφέροντος και  
α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη 

β. Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης και χρόνου ισχύος προσφοράς 
γ. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
δ. Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις/ Ενώσεις 
ε. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

στ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
ζ. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

  
1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά 

ισχύος των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 
τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των 
παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους. 

 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισμός αντικειμένου Διαγωνισμού - Σύστημα προσφοράς 

 
2.1 Ο Προϋπολογισμός του αντικειμένου του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 

712.300,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης 
για παράταση μέχρι 15 ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
 

2.2 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις 
τιμές ή και τα τιμήματα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα 
του Συστήματος. Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν 
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την οικονομική τους προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη 
μορφή αρχείου portable document format (pdf) σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχος σχετικό έντυπο και με τις οδηγίες του 
εγχειριδίου χρήσης του Συστήματος. 

 
2.3 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά 

σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσφέροντα με την απαίτηση 
αυτή, η προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των 
αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση 
των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς 
με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 
2.4 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. 
Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες 
τιμές. 
 

2.6 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της σύμβασης. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές με 
αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται. 

 
2.7 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Διακήρυξη 

είναι τα εξής: 
Α. Έντυπα οικονομικής προσφοράς: 

 Παράρτημα Ι: Οικονομική Προσφορά    (για συμπλήρωση) 
   
Β. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Κατανομής Τιμήματος 

(Σε περίπτωση  σύμπραξης/ένωσης) 
 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 
3.1 Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 

εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης 
δεσμεύονται ότι η προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη 
διάρκεια της αρχικής ισχύος της ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα 
παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να 
απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν 
ανάθεση της υλοποίησης της σύμβασης. 
Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό την 
παράταση της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα 
τριάντα (30) ημερών ή, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του 
διαγωνιζομένου, κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε 
ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το Άρθρο 10 του παρόντος τεύχους, 
εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξης αυτής, ο προσφέρων 
δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή 
της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του 
εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει 
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διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο διαγωνιζόμενος 
γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση με υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω 
του Συστήματος πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος 
της. 
 
Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαγωνιζομένου και του εκδότη της 
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ). 
Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 
ότι η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή 
της σύμβασης με υπαιτιότητα του υποψήφιου αναδόχου. Η ΔΕΗ μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί 
στην κατάπτωση της ΕΕΣ. 

 
3.2 Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν 
ή/και συμπληρώσουν τυχόν υποβληθείσα στο Σύστημα προσφορά τους ή να 
την αποσύρουν και υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι 
τη νέα καταληκτική ημερομηνία /υποβολής προσφορών, μεριμνώντας σε 
κάθε περίπτωση τα συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά τους στοιχεία και 
δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ως άνω ημερομηνία. 

 
 

Άρθρο 4 
Εγγύηση Συμμετοχής 

 
4.1 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβληθεί από κάθε 

προσφέροντα σε μορφή αρχείου pdf εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή 
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της 
αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί 
αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε: 

α. κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - 
GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 
 
Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. 
 
Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή 
απόρριψης της προσφοράς, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) τις ως 
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άνω ΕΕΣ στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού εντός 
τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών. 
 
 

4.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των 14.246,00€. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ 
προκειμένου να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με 
τη Διακήρυξη. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων η/οι ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ 
της σύμπραξης/ένωσης ή και υπέρ ενός μέλους αυτής. 
 

4.3 Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 
περισσότερο από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει 
της παραπάνω παραγράφου 3.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του 
Αναδόχου σε όλους τους προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος θα επιλεγεί 
Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα του 
αποδοθεί, μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης του 
αντικειμένου, κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης 
της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη παράταση 
της ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης 
ισχύος της από τον εκδότη αυτής. 
 

4.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει 
υπέρ της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, θα επιστρέφεται 
στον εκδότη της, αν: 
 

α. Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του 
διαγωνισμού οριστικά μη αποδεκτή. 

β. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν 
παρατείνει την ισχύ της. 

 
4.5 Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την 

κατάταξή τους κατά σειρά μειοδοσίας, η ΕΕΣ στο διαγωνισμό δύναται να 
επιστραφεί σε κάθε προσφέροντα, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή 
της πριν τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται 
ότι, μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα 
επιλεγεί ως ανάδοχος ο υπόψη προσφέρων. 
 

4.6 Η εν λόγω ΕΕΣ καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
• μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ως προς τις 

υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, 
• γνωστοποίησης προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην 

αρχική προσφορά, για διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε 
αποδεχθείσας προθεσμίας ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 
του παρόντος τεύχους, 

• αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της 
προσφοράς του και  

• άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη. 
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 Σημειώνεται ότι η ΕΕΣ δεν καταπίπτει εάν ο διαγωνιζόμενος, γνωστοποιήσει 
ότι η ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους.  

 
 

Άρθρο 5 
Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 
5.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στο 

Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Ειδικότερα, τα  έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α 
των προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις μπορούν 
να είναι συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη. 

 
5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 
 
5.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των προσφερόντων επί των όρων 

που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και 
τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα 
αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 

 
 

Άρθρο 6 
Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς 

 
6.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς 

 
6.1.1 Γενικές απαιτήσεις 

 
6.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα 

 
Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική 
μορφή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη και να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις Οδηγίες Χρήσης του 
Συστήματος. Ειδικότερα: 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλους και με 
συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με τις 
παρακάτω παραγράφους 6.2 έως 6.4. 

 
Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται σε κάθε 
φάκελο περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έγγραφα ή 
ενότητες, απαιτείται να υπάρχει και ο αντίστοιχος πίνακας 
περιεχομένων. 

 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να 
περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες 



 
Όροι & Οδηγίες 51719028                                                                                                                             Σελίδα 9/28 
 

παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 του παρόντος άρθρου που 
υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.  
 

6.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς 
 
Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά σε όλες τις 
σελίδες, σχέδια κ.λπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι 
προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον προσφέροντα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 6.2.2). 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής 
προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf ή αντίστοιχου. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και 
δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. O Διαγωνιζόμενος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί 
από τη ΔΕΗ, να προσκομίσει τις δηλώσεις και τα 
δικαιολογητικά που υπογράφονται από τρίτους και συνιστούν 
ιδιωτικά έγγραφα, σε έντυπη μορφή (είτε πρωτότυπα είτε 
αντίγραφα επικυρωμένα αρμοδίως) εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από τη ζήτησή τους. 
 
Η σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε 
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό 
εκπρόσωπό της νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. 
 

6.1.1.3 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 χαρακτηρισθούν ως «Εμπιστευτικά 
Στοιχεία Προσφοράς» και υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης του Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή στον 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό Φάκελο της προσφοράς θα 
συμπεριλαμβάνεται, πέραν των λοιπών εγγράφων και του 
υπόψη αρχείου, και έγγραφο των διαγωνιζόμενων με το οποίο 
θα δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς που 
περιέχονται στο εν λόγω αρχείο, με ρητή αναφορά 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 αρμόδιες Επιτροπές και 
Υπηρεσίες της ΔΕΗ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
257 του ν. 4412/2016. 
 

6.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών 
 

Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Δηλώσεις των 
διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση 
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δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές 
Δηλώσεις, είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης 
είτε τρίτων για συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν 
το χρονικό διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής / 
ψηφιακής υπογραφής τους θα μπορεί να είναι προγενέστερη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
μέχρι τριάντα (30) ημέρες. 

 
6.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς 

δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά 
 

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας: 
 

• δεν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή ή δεν προσκομίσει σε 
έντυπη μορφή έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά 
των δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από 
την Επιχείρηση, 

 
• διαπιστωθεί, εκ της υποβολής/ προσκόμισης αυτών, ότι, σε 

οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή της υλοποίησης της 
Σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή 
αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών 
εγγράφων, 

 
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν 
εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως,  
καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή 
καλής εκτέλεσης και η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού 
του από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 

6.1.2 Ειδικές απαιτήσεις 
 

6.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 
Διακήρυξης 

 
Δεν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και 
Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης. Οι Προσφορές πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους 
Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Διακήρυξης 
αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία 
θα έχει τέτοιας φύσεως Αποκλίσεις θα απορριφθεί. 

 
6.1.2.2 Ισοδύναμες λύσεις 

 
Δεν επιτρέπονται. 

 
6.1.2.3 Τεχνικές Αποκλίσεις  

Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές του τεύχους της διακήρυξης. 
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6.1.2.4 Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται διαφοροποιήσεις από τις 

παραπάνω απαιτήσεις και ότι οποιαδήποτε άλλη διαφορετική 
αντιμετώπιση από το Διαγωνιζόμενο των αναφερομένων πιο 
πάνω διαδικασιών των παραγράφων 6.1.2.2 & 6.1.2.3 θα 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς του. 

  
6.1.3 Εναλλακτικές προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

  
6.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Α 

 
Α. Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Α με ονομασία «Φάκελος Α - Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου 
τα ακόλουθα: 

 
6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές 
 

Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο 
Άρθρο 4 του παρόντος Τεύχους. 

 
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος 

 
Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη 
Διακήρυξη. 

 
6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 

 
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 
 

6.2.4 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
 
Το ΕΕΕΣ αποτελεί το Παράρτημα 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 που μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνσηhttp://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004 

Η σύνταξη του εντύπου ΕΕΕΣ θα γίνεται με χρήση της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας ESPDστην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

Η ΔΕΗ έχει συντάξει με χρήση της παραπάνω υπηρεσίας το 
ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης του παρόντα Διαγωνισμού και έχει παραγάγει αυτό σε 
μορφή συμπιεσμένων αρχείων XML και PDF. Τα αρχεία αυτά 
αναρτώνται χωριστά στο χώρο του διαγωνισμού της παρούσας 
Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ αμέσως μετά την απόδοση του 
οριστικού αριθμού προκήρυξης από την ΕΕ. Οι προσφέροντες 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο XML για να 
συντάξουν το ΕΕΕΣ. 

Προς τούτο, ο οικονομικός φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά το ως άνω 
αρχείο και το αποθηκεύει στον υπολογιστή του. Μεταβαίνει στην 
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd και 
επιλέγει: οικονομικός φορέας  εισαγωγή ΕΕΕΣ  αναζήτηση  
επιλογή και επισύναψη αρχείου .XML. Εν συνεχεία συμπληρώνει τα 
κατάλληλα πεδία και παράγει/εκτυπώνει την απάντησή του σε μορφή 
αρχείου pdf, το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στο Φάκελο Α της 
προσφορά του υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 
του προσφέροντος (Μέρος VI αυτού). 

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συντάξει το ΕΕΕΣ με συμπληρωμένα 
τα Μέρη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VI, όπως απαιτείται από τη Διακήρυξη. Τα 
επιμέρους πεδία των προαναφερθέντων μερών που πρέπει να 
συμπληρωθούν καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη 
υπόδειγμα ΕΕΕΣ. Η τυχόν συμπλήρωση επιπλέον πεδίων δεν αποτελεί 
λόγο απόρριψης προσφοράς. 
 

6.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων 
 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:  

 
6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 

έως 6.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και 
στο σημείο iv.α αυτής θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η 
προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης 
σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα 
υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό 
συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής. 
Ειδικά για τις Εγγυητικές της παραγράφου 6.2.1 ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2 του παρόντος τεύχους.  Σε 
περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων της μιας ΕΕΣ, 
επισημαίνεται ρητά ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις της επόμενης 
παραγράφου. 

 
6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη 

σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη 
πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να 
αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται 
και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους 
στο διαγωνισμό και την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 

6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη 
σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η 
έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 
μέλους. 

 
6.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη 

 
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.  

 
β. Το ΕΕΕΣ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 
 

Β. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων 
 

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν 
σε ηλεκτρονική και/ή να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή 
μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις 
ως άνω δηλώσεις και στο ΕΕΕΣ, εντός ευλόγου προθεσμίας και όπως 
αυτά εξειδικεύονται παρακάτω: 

 
Ι. Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος 

 
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της 
παραγράφου 6.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου) και αποδεικτικό 
(πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε 
αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. 
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 εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού 
οργάνου. 

 
ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο 
έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος 
ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν 
υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση βάσει 
της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται στο ΕΕΕΣ 
(Μέρος ΙΙΙ. Α υποσημειώσεις 13 έως 18) καθώς και της κείμενης 
νομοθεσίας ή του εθνικού δικαίου του οικονομικού φορέα, όπως 
αυτές εκάστοτε ισχύουν, για έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους λόγους: 

 
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
 
β. δωροδοκία, διαφθορά,  
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γ. απάτη, κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που 

αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 48), 

 
δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
 
ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια της 
ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην 
Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α’ 166), 

 
στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά 

την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο 
πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 4198/2013 
(ΦΕΚ 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 ιδίως: 

 
i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, 

Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., 
ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά 

μέλη του Δ.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. 

 
ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 
 

α. Δήλωση με την οποία ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό. 

 
β. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 

ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 
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ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων κ.λπ., όπως αυτά παρατίθενται στην παρ. Γ του 
μέρους III του ΕΕΕΣ: 

 
α. 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). 

 
β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση μη έκδοσης του εν λόγω 
πιστοποιητικού προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα κατωτέρω. 

 
γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται 

στο μέρος ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) που καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και 
συμπεριλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό 
υπόδειγμα προς συμπλήρωση από τους διαγωνιζόμενους για 
τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά δικαιολογητικά αρμοδίων 
αρχών ή φορέων ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της 
δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος.  

 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο 
υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων I, II και IV 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 Δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 
του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνυποβληθεί 
υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

 
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με 
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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 αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης 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 πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ 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. 

 
6.3 Ηλεκτρονικός Φάκελος Β 

 
Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει 
σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα: 

 
6.3.1  Στοιχεία των Η/Ζ, όπως αυτά απαιτούνται από τη συνημμένη Τεχνική 

Περιγραφή. 
 
6.3.2 Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του προσφερόμενου προς 

μίσθωση εξοπλισμού και της δυνατότητας έγκαιρης εγκατάστασης των 
Η/Ζ, σύμφωνα με την παράγραφο  3.2.2 του τεύχους Πρόσκληση. 

  
6.3.3 Βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας, ότι ο Διαγωνιζόμενος επισκέφθηκε 

τον τόπον της Παροχής Υπηρεσίας και έχει λάβει γνώση των τοπικών 
συνθηκών σχετικά με την εκτέλεσή της. Ουδεμία πρόσθετη 
επιβάρυνση δεν θα γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΗ Α.Ε. με τον ισχυρισμό 
ότι δεν ήταν γνωστές οι τοπικές συνθήκες και τυχόν δυσκολίες. 

  
6.3.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του τεύχους 1 της 
Διακήρυξης, στην περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων επικαλείται 
χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 

 
6.3.5  Προσφορές σύμπραξης/ένωσης 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών 
ή και νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στις ως άνω 
παραγράφους θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά. 

 
6.4 Οικονομική Προσφορά 

 
Η Οικονομική Προσφορά θα περιέχει:  
6.4.1 Συμπληρωμένη/ες από τους προσφέροντες με τις/τα προσφερόμενες/α 

τιμές/τιμήματα (και τις ποσότητες όπου απαιτείται από τη Διακήρυξη) 
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα 
με το εγχειρίδιο χρήσης αυτού  
 

6.4.2 Την Οικονομική Προσφορά και σε μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου, 
συμπληρωμένη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το/τα 
επισυναπτόμενο/α σχετικό/α έντυπο/α στη Διακήρυξη υπόδειγμα/τα, 
την οποία πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να την υποβάλει 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος. 
 
Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι: 
 
 Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή 

τεύχη πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 
 
 Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με 

τις/το προσφερόμενες/ο τιμές/τίμημα. 
 
6.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην/στις ειδική/ες 

ηλεκτρονική/ες φόρμα/ες του Συστήματος και στην υποβαλλόμενη σε 
μορφή αρχείου pdf οικονομική προσφορά πρέπει να συμφωνούν. Σε 
αντίθετη περίπτωση, υπερισχύουν τα στοιχεία της υποβαλλόμενης σε 
μορφή αρχείου pdf οικονομικής προσφοράς, τα οποία και θα ληφθούν 
υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών. Προς τούτο, στην 
περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
8.4.2 του παρόντος τεύχους. 

 
Άρθρο 7 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών 
 
7.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων 

 
7.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μετά από 

σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα 
από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών 
που ορίζεται στην παράγραφο 1.5 του τεύχους 1 της Διακήρυξης, από 
την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.  

 
7.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι 

Φάκελοι Α (Τυπικά Στοιχεία)  
 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το σύνολο των τυπικών 
στοιχείων θα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα μέσω του συστήματος, 
άμεσα, από όλους τους διαγωνιζόμενους πλην τυχόν συγκεκριμένων 
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και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και 
ευθύνη του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1.3 του 
παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί 
καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς 
διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη 
στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό 
κλπ απόρρητο. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος παραλείψει να 
χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία της προσφοράς του η 
ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την δημοσιοποίησή τους μετά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. 

 
7.2 Τυπική Αξιολόγηση προσφορών 

 
7.2.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή 

ελέγχει την ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών 
εγγράφων σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 του παρόντος τεύχους. 
Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν 
ψηφιακά έγγραφα, πέραν των προβλεπομένων στη Διακήρυξη, στα 
οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 
5.3 του παρόντος τεύχους. 

 
7.2.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή 

μπορεί να καλεί μέσω του συστήματος τους προσφέροντες, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή 
να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί χωρίς τη 
συναίνεση του διαγωνιζομένου να είναι μικρότερη από επτά (7) 
ημέρες από την ημερομηνία ψηφιακής κοινοποίησης  της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται 
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
 
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή 
και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για το συμμετέχοντα/ υποψήφιο Ανάδοχο και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. 
Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, εφόσον ζητηθούν, σε 
χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 
 
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα 
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις 
Δηλώσεις νομιμοποίησης, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, το 
ΕΕΕΣ και την τυχόν δήλωση/έγγραφο του διαγωνιζόμενου για ύπαρξη 
εμπιστευτικών στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή επίκλησης της ικανότητας τρίτου 
τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται. 
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Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν 
προσφυγή δεν είναι αποδεκτή. 
Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που 
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω 
υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο 
προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές 
συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης. 

 
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή 
συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το 
συμπεριλαμβανόμενο στη διακήρυξη υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των 
υστέρων σχετικές συμπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα 
βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η εκδούσα αρχή, ο υπέρ του 
οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός της Εγγυητικής 
Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του εκδότη, 
και ο μετέχων οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του. 

 
7.2.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, 

κρίνει ποιές Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα 
διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Διακήρυξης ως 
προς την πληρότητα και την επάρκεια των στοιχείων του Φακέλου Α 
των προσφορών.  

 
7.2.4 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της 

τυπικής αξιολόγησης των προσφορών. 
 Το αποτέλεσμα της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών 

γνωστοποιείται σε όλους τους προσφέροντες από την αρμόδια 
Επιτροπή, μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή, 
μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι 
λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών  
Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης 
διαγωνιζομένου για παροχή σχετικών στοιχείων  σύμφωνα με το 
άρθρο 300 του ν. 4412/2016, που αφορούν  τη φάση αυτή ή 
οποιαδήποτε επόμενη φάση του διαγωνισμού, τα αιτηθέντα στοιχεία 
γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 
του ίδιου άρθρου του παραπάνω νόμου. 
 

7.2.5 Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν 
δικαίωμα υποβολής προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
9 του παρόντος τεύχους. 

 
7.3 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών 

 
Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται 
επί αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ΕΕΣ) στο 
Διαγωνισμό. 
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των 
προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων 
Επίσης, μπορεί τα στοιχεία αυτά να παραληφθούν από τον προσφέροντα και 
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πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο προσφέρων αποστείλει 
μέσω του Συστήματος Επιστολή ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία θα 
δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής προσφυγών και εν γένει 
ενδίκων βοηθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΕΣ στο διαγωνισμό θα 
επιστραφεί στον προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής 
απόφασης επί των προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων. 
Η τεχνική και οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι 
προσβάσιμη από οποιονδήποτε. 
 

7.4 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – πρόσβαση 
συμμετεχόντων 
 
7.4.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών γίνεται, μετά 

από σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, από την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο 
Σύστημα.  

 
7.4.2 Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι 

Β (Τεχνικά Στοιχεία)  
 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το σύνολο των τεχνικών 
στοιχείων θα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα μέσω του συστήματος, 
άμεσα, από τους κατά τα ανωτέρω διαγωνιζόμενους πλην τυχόν 
συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με 
μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 
6.1.1.3 του παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και 
σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία 
Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι 
κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, 
βιομηχανικό ή επαγγελματικό κλπ απόρρητο. Σε περίπτωση που ο 
διαγωνιζόμενος παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη 
στοιχεία της προσφοράς του η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την 
δημοσιοποίησή τους μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών. 

 
Άρθρο 8  

Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών 
 
8.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
 

8.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε τρία διαδοχικά στάδια: 
 

- Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων επιλογής, 
- Έλεγχος τεχνικών στοιχείων προσφορών και κριτηρίων ανάθεσης  
- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών 

 
8.1.2 Επικοινωνία με προσφέροντες 
 

Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:  
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α. Μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 
4412/2016, να επικοινωνεί μέσω του Συστήματος απευθείας με τους 
προσφέροντες, για την παροχή ή/και υποβολή, εντός τακτής 
προθεσμίας που θα εκτιμάται κατά περίπτωση και η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, αναγκαίων διευκρινίσεων ή 
συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, σχετικά με ασάφειες ή 
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η ΔΕΗ κρίνει ότι μπορούν να 
θεραπευτούν. Οι διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις αυτές δεν πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και 
δεν πρέπει να προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από 
τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να 
λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 
μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της. 

 
8.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προσφορών 

 
Το αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε φάση της 
τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησής τους γνωστοποιείται σε όλους 
τους προσφέροντες από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της καταχώρισής 
του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του Συστήματος, σχετικού 
ηλεκτρονικού μηνύματος.  

 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι 
λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 
 
Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος 
διαγωνιζομένου σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της 
προσφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης της τεχνικής και 
οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν 
δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 
γνωστοποίησή τους, επίσης μέσω του Συστήματος, γίνεται το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.β του άρθρου 300 του 
ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του ίδιου 
άρθρου. 

 
8.2 Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές 

απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Διακήρυξης. 
 
Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και 
αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο 
Φάκελο Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε προσφέροντος 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη 
δυνατότητά του να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης έγκαιρα, με 
πληρότητα και αρτιότητα. 
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8.3 Αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης 
  

Η αρμόδια Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη 
Διακήρυξη, κρίνει αιτιολογημένα για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να 
απορριφθούν. 
Το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης των Προσφορών ανακοινώνεται 
στη συνέχεια στους προσφέροντες σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο 
πάνω παράγραφο 8.1.3.  
 

 Οι Προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι Προσφορές, έχουν δικαίωμα 
προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. 

  
Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς και μετά την άπρακτη παρέλευση των 
προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων ή 
σε περίπτωση που ασκηθούν, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί 
των ενδίκων αυτών βοηθημάτων, η οικονομική προσφορά παραμένει στο 
σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε. Η Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής διαβιβάζεται στον εκδότη αυτής. 

 
8.4. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων - 

Αξιολόγηση 
 

8.4.1 Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτές 
μετά την τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα έχει προκαθοριστεί στο Σύστημα με βάση την εξέλιξη της τεχνικής 
αξιολόγησης των προσφορών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, οι συμμετέχοντες στη φάση αυτή του διαγωνισμού θα 
έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών. 
 

8.4.2 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή: 
 
- ελέγχει εάν οι προσφέροντες υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 του 
Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους. 

 
- ελέγχει εάν οι Προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από τους 

Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους των Τευχών της Διακήρυξης, 
για όσα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτές. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η Προσφορά θα 
απορριφθεί οριστικά. 
Ακολούθως το αποτέλεσμα του ως άνω ελέγχου ανακοινώνεται 
στους προσφέροντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω 
παράγραφο 8.1.3.  
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν 
δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του 
παρόντος τεύχους. 

 
- ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή 

τους, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του 
παρόντος τεύχους. 
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- προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των οικονομικά αποδεκτών 

προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Διακήρυξη.  
 
- ελέγχει την ορθότητα του παραγόμενου μέσω του Συστήματος 

Πίνακα Μειοδοσίας. 
 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή 
διαπιστώσει σε οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών 
απόκλιση μεταξύ τιμών συμπληρωμένων από τους διαγωνιζόμενους 
στην ειδική φόρμα του Συστήματος και της επισυναφθείσας σε αυτό 
ψηφιακά υπογεγραμμένης αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, 
επανακαταρτίζει τον Πίνακα Μειοδοσίας με τις τιμές της ψηφιακά 
υπογεγραμμένης οικονομικής προσφοράς και αναρτά το διορθωμένο 
Συγκριτικό Πίνακα στο Σύστημα. 

 
8.4.3 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα 

αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 8.4.2, αποτελεί το 
συγκριτικό τίμημα της προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η 
σειρά μειοδοσίας. 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της 
οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας. Η κλήρωση 
διενεργείται στα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας για το Διαγωνισμό, 
μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων των 
αποδεκτών μειοδοτών, εφόσον το επιθυμούν. 

 
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα 
εκδοθούν από τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δεν θα περιλαμβάνεται 
στο τίμημα και δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών. 

 
8.5 Αποδεικτικά νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 

μειοδότη/των 
 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισμό 
της σειράς μειοδοσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες 
παραγράφους του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και της 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλήρωσης, σε περίπτωση πλειόνων μειοδοτών 
λόγω ισοδυναμίας των προσφορών, καθώς και της εκδίκασης τυχόν 
προσφυγών από την αρμόδια Αρχή, προσκαλείται ο προσφέρων για τον 
οποίο πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας κατά 
μέγιστο είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, που του 
αποστέλλεται μέσω του Συστήματος, να προσκομίσει τα αποδεικτικά της 
παραγράφου 6.2.Β του παρόντος τεύχους. 

 
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 (6) μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών. Οι ένορκες 
βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι (6) μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών. 
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Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Συστήματος, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.1.1.1 του 
παρόντος τεύχους για την υποβολή των προσφορών. Ο Διαγωνιζόμενος 
υποχρεούται να προσκομίσει και σε έντυπη μορφή τα ως άνω δικαιολογητικά 
εφόσον του ζητηθεί. 
 
Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής. Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στο μειοδότη να τα υποβάλει ή 
να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης μέσω του Συστήματος. Η ΔΕΗ δύναται να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατά μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) 
ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς. 
 
Όταν ο μειοδότης υποβάλει το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών 
στοιχείων, τότε τα στοιχεία αυτά αναρτώνται σε προσβάσιμο χώρο του 
Συστήματος και ειδοποιούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν 
παραδεκτή προσφορά να λάβουν γνώση (θέαση) αυτών μέσω του 
Συστήματος.  
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 οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης να 
προσκομίσει  τα υπόψη δικαιολογητικά. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες 
δεν υποβάλλει - προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 
Πριν από την κοινοποίηση στον υποψήφιο ανάδοχο της απόφασης 
κατακύρωσης αυτός προσκαλείται από τη ΔΕΗ και υποχρεούται να 
επικαιροποιήσει όσα εκ των δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 6.2.Β έχει παρέλθει η ισχύς τους καθώς και τις 
σχετικές δηλώσεις. 
 
Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης 
Προσφορών. 

Άρθρο 9 
Προσφυγές Προσφερόντων 

 
9.1 Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας μεταξύ της ΔΕΗ ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών 
Φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου 
IV του ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ 
39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 
9.2  Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος και κοινοποιείται στην ΑΕΠΠ μέσω του Συστήματος. 
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9.3 Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου έντυπου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 39/2017, στο οποίο 
επισυνάπτονται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF) ή αντίστοιχου: 
- το σχετικό έγγραφο της προσφυγής, στην αρχή της ονομασίας του οποίου 

πρέπει να αναγράφεται «προδικαστική προσφυγή». Η προσφυγή πρέπει να 
φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 
του τεύχους 1 της Διακήρυξης. 

- Τα σχετικά αποδεικτικά καταβολής του παραβόλου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017. 

 
9.4 Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης 

της και κοινοποίησης της ΑΕΠΠ στο Σύστημα. 
 
9.5 Μέσω του Συστήματος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα από την 

Επιχείρηση κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος, για την υποβληθείσα προσφυγή. 
 
9.6 Η απόφαση της Αρχής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, 

ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα στον οικείο προσφεύγοντα. 

 
9.7 Οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και των τυχόν 

επακόλουθων ενδίκων βοηθημάτων δεν κωλύουν την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα άρθρα 
364, 366 και 372 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 10 

Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 
Αναγγελία Ανάθεσης 

 
10.1 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του από 

τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση 
περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από 
το μειοδότη. 

 
10.2 Η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω 

του Συστήματος στον Ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται να 
προσκομίσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για 
την υπογραφή σύμβασης αναλόγου ύψους. 
 
Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της σύμβασης αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, 
μέσω του Συστήματος και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν 
αποδεκτές προσφορές. 
Η ΔΕΗ ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.γ του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτήσεως 
προσφέροντος, 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 δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης. 
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10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει 
στο όνομα όλων των μελών αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό 
σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ 
ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η 
ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 
10.4 Σε περίπτωση Ομίλου νομικών προσώπων η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει 

να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή 
τιμολόγηση από τα μέλη του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική 
νομοθεσία και πρακτική.  Στην αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του 
Αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει 
την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης 
απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που 
θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 
10.5 Η ΔΕΗ ματαιώνει το διαγωνισμό, εφόσον:  

 
α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων 

των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων 
 
β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης. 
 

10.6 Επίσης, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα: 
 

10.6.1 να ματαιώσει το διαγωνισμό στο σύνολο ή σε μέρος αυτού, εφόσον 
κρίνει ότι: 

 
α. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με 

συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος 
 
β. το αποτέλεσμα 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 
 

10.6.2 να ακυρώσει μερικά το διαγωνισμό εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του 
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
Άρθρο 11 

Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης 
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11.1 Το περιεχόμενο της σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της 
Διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από το 
αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 

 
11.2 Παράλληλα ο Ανάδοχος καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει, εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος, την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, όσα εκ των δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.Β , έχει παρέλθει η ισχύς τους και, 
σε περίπτωση νομικού προσώπου, την απόφαση ορισμού εκπροσώπου για 
την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
Εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των υπόψη 
δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος αυτών, θεωρούνται 
έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι 
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ελέγχου αυτών. Οι ένορκες 
βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας ελέγχου αυτών. 

 
11.3 Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση 

των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της 
εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος της 
απόφασης ανάθεσης. 

 
11.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της 
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του στο διαγωνισμό, ακολούθως δε να 
προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά 
μειοδοσίας για ανάδειξη Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή 
δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. 

 
Άρθρο 12 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 
 
12.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση 

του προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων 
και των τευχών της Διακήρυξης. 

  
12.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της 
Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά 
Συμπληρώματα της Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως 
και η Προκήρυξη του διαγωνισμού. 

 
12.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να 

αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα 
έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή 
ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά 
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δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από τη 
Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

 
12.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, 

θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 
 
12.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή 

οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την 
επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των 
υποχρεώσεών του. 

 
12.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι 

προς όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται,πριν από την υποβολή των 
προσφορών, να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα 
δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους. 

 
Συνημμένα: 
- Παραρτήματα Ι έως ΙΙ 



 

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών  
 
 

Διακήρυξη: ΔΥΠ 51719028 
 
 
Αντικείμενο: Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών 

Ζευγών (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 10 MW 
εγκατεστημένων στη Θήρα, για την 
κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2019 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 

 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα τεύχη της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 

Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος 

Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα  

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Τιμ/νη 
Ισχύς 
(MW) 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμές Μονάδας ΤΙΜΗΜΑ (€) 

€/MW & ΗΜΕΡΑ €/MW  & ΩΡΑ   

Ολογράφως Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς   

Λειτουργία H/Z μέχρι 16  
ώρες ημερησίως 10 Ημέρες 54           

Stand - By  για λειτουργία 
εντος 24 ωρών 10 Ημέρες 8           

Λειτουργία  πέραν των 16  
ωρών ημερησίως 10 Ώρες 20           

Λειτουργία  μέχρι 16  ώρες 
ημερησίως κατ'ενάσκηση του 
δικαιώματος προαίρεσης 
(option) 

10 Ημέρες 8           

Stand - By  για λειτουργία 
εντος 24 ωρών κατ'ενάσκηση 
του δικαιώματος προαίρεσης 
(option) 

10 Ημέρες 7           



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος 

 
 
Ενδεικτικό παράδειγμα: 
 
Το Συνολικό τίμημα σε  ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 
 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ 
ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών  
 
 
 
 
 

 Διακήρυξη:  ΔΥΠ 51719028 
 
Αντικείμενο: Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών 

Ζευγών (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 10 MW 
εγκατεστημένων στη Θήρα, για την 
κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 
2019 

 
 

 
 
 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΣΧΕΔΙΟ) 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 6 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
  

Προοίμιο 

Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης 

Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης 

Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα 

Άρθρο 4 Τρόπος Πληρωμής 

Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Μίσθωσης 

Άρθρο 6 Ποινικές Ρήτρες 

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Άρθρο 8 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης  

Άρθρο 9 Ανωτέρα Βία 

Άρθρο 10 Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία 

Άρθρο 11 Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

Άρθρο 12 Επίλυση Διαφορών 

Άρθρο 13 Τροποποίηση της Σύμβασης 

Άρθρο 14 Ισχύς της Σύμβασης 
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ΣΥΜΒΑΣΗ : ……………………. 
 

Αντικείμενο : Μίσθωση φορητών Ηλεκτρ/ραγωγών Ζευγών 
(Η/Ζ) συνολικής ισχύος 10 MW 
εγκατεστημένων στη Θήρα, για την κάλυψη 
φορτίων θερινής αιχμής του 2019 

 
 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
Στην Αθήνα σήμερα……………………………….., τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (Μισθωτής ή Επιχείρηση) που έχει έδρα στην Αθήνα και 
εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τον …………………………, 
…………………………………….. και αφετέρου η Εταιρεία ……………………………………………….. και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………………….., ειδικά εξουσιοδοτημένο για να 
υπογράψει αυτή τη Σύμβαση, συμφώνησαν και συνομολόγησαν την εκ μέρους του Εκμισθωτή 
παραχώρηση προς ενοικίαση στο Μισθωτή των παρακάτω αναφερόμενων 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη της Σύμβασης 

 
1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 
 

Α. Συμφωνητικό 
Β. Τεχνική Περιγραφή  
Γ. Ασφαλίσεις  
Δ. Υποδείγματα  Εγγυητικών Επιστολών: 

- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
- Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής    

E.   Προσφορά Αναδόχου 
 
1.2 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 περισσότερων Τευχών. 

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

μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την παρούσα Μίσθωση και ότι όλα τα 
έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και 
οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν 
προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν 
έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύσουν 
τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 
Σύμβασης αυτής.  Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την 
παροχή των υπηρεσιών μίσθωσης 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. 

 
1.4 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξίσου ουσιώδεις και ότι 

κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο 
εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ). 
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Άρθρο 2 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
2.1 Με την παρούσα Σύμβαση, η ΔΕΗ Α.Ε. μισθώνει από τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος 

εκμισθώνει στη ΔΕΗ Α.Ε. Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) συνολικής καθαρής ισχύος        
10 MW εγκατεστημένων στη Θήρα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη 
Τεχνική Περιγραφή και την προσφορά του Αναδόχου και εγγυάται για την απρόσκοπτη 
διαθεσιμότητα και λειτουργία τους.  

 
2.2 Οι υπηρεσίες Μίσθωσης περιλαμβάνουν κυρίως και όχι περιοριστικά τη με δαπάνη και 

ευθύνη του Αναδόχου έγκαιρη προμήθεια των Η/Ζ και όλου του απαιτούμενου για τη 
λειτουργία τους εξοπλισμού (μετασχηματιστές, δεξαμενές καυσίμου, συστήματα 
επεξεργασίας καυσίμου, καλώδια, διακόπτες, μετρητές ενέργειας, μέσα πυρόσβεσης 
κ.λ.π) τη μεταφορά τους στον τόπο προορισμού, την εγκατάσταση, την εκτέλεση των 
απαραίτητων δοκιμών και τη θέση σε λειτουργία των Η/Ζ καθώς και την άμεση 
αποκατάσταση βλαβών και εκτέλεση απαραίτητων επισκευών των εν λόγω Η/Ζ η 
κυριότητα των οποίων ανήκει σε αυτόν. 

 
2.3 Η λειτουργία των Η/Ζ, η αποκατάσταση βλαβών και οι επισκευές θα γίνονται από τον 

Ανάδοχο με δαπάνες, μέσα, ανταλλακτικά, αναλώσιμα, λιπαντικά και προσωπικό του.  Το 
απαιτούμενο για τη λειτουργία των Η/Ζ πετρέλαιο Diesel θα διατεθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., η 
οποία θα μετρά με δικά της μέσα την ποσότητα που θα χορηγείται στον Ανάδοχο ο οποίος 
είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει πιστοποιημένους μετρητές για τη μέτρηση της 
ποσότητας που παραλαμβάνει στις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης ή στις γραμμές 
προς τα Η/Ζ.  Υπεύθυνο για την πλήρωση των δεξαμενών ημερήσιας κατανάλωσης 
καυσίμου των μισθωμένων Η/Ζ είναι το προσωπικό του Αναδόχου.  Επίσης το προσωπικό 
του Αναδόχου είναι υπεύθυνο για την καταγραφή στο σχετικό ημερολόγιο, από τους 
μετρητές που θα εγκαταστήσει, της συνολικής καθαρής ενέργειας που δίνεται στο Δίκτυο. 

 
2.4 Ο προς Μίσθωση εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε χώρο του ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ. 

Ο υπόψη χώρος είναι οδικά προσπελάσιμος και υπάρχουν διαθέσιμες λιμενικές 
εγκαταστάσεις.  Ο Ανάδοχος θα εξετάσει ο ίδιος τις δυνατότητες προσπέλασης μεταφοράς 
και εκφόρτωσης στον τόπο εγκατάστασης.  Ο εκμισθωτής θα είναι εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος για τη μεταφορά και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού στο διαθέσιμο προς 
τούτο χώρο λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες μεταφοράς καθώς και την 
ικανότητα και κατάσταση όλων των χερσαίων δρόμων. 

 
2.5 Αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ για την παρακολούθηση της Σύμβασης σε όλα τα στάδια 

είναι Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) και ο ΑΣΠ Θήρας. 
 

Άρθρο 3 
Συμβατικό Τίμημα 

 
3.1 Το τίμημα που θα καταβάλλεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο για τη μίσθωση των Η/Ζ 

της παρούσας Σύμβασης θα υπολογίζεται με βάση τον τρόπο χρήσης από τη ΔΕΗ των 
Η/Ζ, βάσει των κατωτέρω: 
3.1.1 Τίμημα ……………… € ανά MW και ανά Ημέρα για λειτουργία των Η/Ζ ανεξάρτητα 

από το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες 
ημερησίως.  Το τίμημα θα εφαρμόζεται για κάθε Η/Ζ που θα τεθεί σε λειτουργία 
και ανεξάρτητα από το βαθμό φόρτισής του. 
Εκτιμώμενη διάρκεια : 54 ημέρες. 

- Διευκρινίζεται ότι το δεκαεξάωρο χρονικό διάστημα λειτουργίας νοείται 
οποτεδήποτε από ώρας 00.00 έως 24.00 για κάθε ημέρα, καθορίζεται δε από το 
Διαχειριστή του Συστήματος των Νησιών και κοινοποιείται στον Ανάδοχο από  τον 
Σταθμό.  

 
3.1.2 Τίμημα …………. €/MW και Ημέρα για διαθεσιμότητα σε κατάσταση εφεδρείας 

(Stand – By) των Η/Ζ χωρίς να ζητηθεί η λειτουργία τους από την Επιχείρηση. 
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 Εκτιμώμενη διάρκεια : 8 ημέρες. 
 
3.1.3 Τίμημα ……… € ανά MW και ανά Ώρα για λειτουργία των Η/Ζ πέραν των δεκαέξι 

(16) ωρών ημερησίως.  Εκτιμώμενη διάρκεια : 20 ώρες 
 
 3.1.4 Σε περίπτωση που η Επιχείρηση παρατείνει τη διάρκεια της μίσθωσης των Η/Ζ, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πιο κάτω παράγραφο 5.2 οι τιμές των 
παραγράφων 3.1.1 και 3.1.2 για το χρονικό διάστημα της παράτασης 
διαμορφώνονται σε …….. και …. αντιστοίχως.  Σε περίπτωση που απαιτηθεί 
λειτουργία Η/Ζ πέραν των 16 ωρών ημερησίως η τιμή διαμορφώνεται αναλογικά 
βάσει της σχέσης των τιμών 3.1.3 και 3.1.1. 

 
Λόγω της μεταβαλλόμενης αιχμής ισχύος τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και την 
αβεβαιότητα, τόσο ως προς τη διαθεσιμότητα των ιδιόκτητων Μονάδων της ΔΕΗ, όσο και 
ως προς τη συμμετοχή των ΑΠΕ, οι ως άνω διάρκειες είναι όλως ενδεικτικές και μη 
δεσμευτικές.  Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να τις μεταβάλλει με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες του Δικτύου του Νησιού. 
 

3.2 Το συνολικό συμβατικό τίμημα, λόγω της συνάρτησής του από τις ανάγκες του Δικτύου, 
δεν είναι δυνατόν να προκαθορισθεί παρά μόνον, βάσει στατιστικών στοιχείων, να 
προσεγγισθεί.  Βάσει των ανωτέρω ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναμένεται ότι κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα κυμανθεί περί τα ……………… €.  Δύναται δε να 
αυξομειωθεί κατ’ εφαρμογή του αναφερόμενου στην παράγραφο 5.2 δικαιώματος 
προαίρεσης (option). 
 
Το μίσθωμα που θα καταβάλλεται από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο για την παροχή των ως άνω 
υπηρεσιών θα είναι απολογιστικό, θα προκύπτει δε με βάση τον εκάστοτε επιλεγμένο από 
τη ΔΕΗ τρόπο χρήσης των μισθωμένων Η/Ζ και το αντίστοιχο τίμημα. 
 

3.3 Οι συμβατικές τιμές μίσθωσης των Η/Ζ, θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης και δεν υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή ή προϋποθέσεις. 

 
3.4 Στο Συμβατικό Τίμημα, που καταβάλλεται για τη μίσθωση περιλαμβάνονται όλες οι 

δαπάνες και όλες οι επιβαρύνσεις του Αναδόχου. 
 
Διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% (άρθρο 
350, παρ. 3 του ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 4 
Τρόπος Πληρωμής 

 
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής: 

 
4.1 Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να καταβάλλει στον Ανάδοχο με απλή απόδειξη ποσό ίσο προς το ένα 

δεύτερο του ενδεικτικού συμβατικού τιμήματος μίσθωμα εντός ενός μηνός από την 
υπογραφή της Σύμβασης και κατόπιν υποβολής από τον Ανάδοχο Αίτησης και Εγγυητικής 
Επιστολής Προκαταβολής για το εν λόγω ποσό κατά το συνημμένο στο παρόν υπόδειγμα.  
Το εν λόγω ποσό θα συμψηφιστεί με την πληρωμή του μισθώματος του τελευταίου μήνα 
μίσθωσης και μετά θα επιστραφεί στον Ανάδοχο η σχετική Εγγυητική Επιστολή 
Προκαταβολής.  Η προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο ίσο προς Euribor 6 μηνών, 
που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του 
Αναδόχου, δηλαδή την ……………., ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου οκτώ 
ποσοστιαίων μονάδων. 
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4.2 Για το μίσθωμα του κάθε μηνός, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη ΔΕΗ Α.Ε. σχετικό 
τιμολόγιο μετά τη συμπλήρωση του υπόψη μήνα.  Η ΔΕΗ Α.Ε. θα καταβάλλει το εν λόγω 
μίσθωμα, αφαιρώντας τυχόν επιβληθείσες ποινικές ρήτρες, την 90η ημέρα από την 
ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών:  

 
      -  Ασφαλιστική ενημερότητα 

- Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 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 του για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

 
Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν 
εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει για παράταση της 
προθεσμίας πληρωμής του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας κατά τριάντα (30) ημέρες 
επιπλέον της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας. 
Σε περίπτωση αργίας κατά την πιο πάνω οριζόμενη ημέρα πληρωμής, ως ημερομηνία 
εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα. 

 
Άρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια Μίσθωσης 
 

5.1 Ως χρόνος έναρξης της μίσθωσης λαμβάνεται η 1η Ιουλίου 2019, ημερομηνία κατά την 
οποία τα μισθωμένα Η/Ζ είναι διαθέσιμα προς λειτουργία και λήξη της μίσθωσης η 31η 
Αυγούστου 2019. 
Τα Η/Ζ θεωρούνται ως διαθέσιμα προς λειτουργία, εφόσον έχουν περατωθεί οι εργασίες 
εγκατάστασης, οι προκαταρτικές δοκιμές και τα Η/Ζ είναι ικανά και διαθέσιμα να 
λειτουργούν σε φορτία μέχρι τ’ ονομαστικό.  

 
5.2 Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τη χρονική διάρκεια της εν λόγω μίσθωσης 

μέχρι 15 ημέρες για το σύνολο ή μέρος της προς μίσθωση ισχύος, με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες του Δικτύου. 

 
Άρθρο 6 

Ποινικές Ρήτρες 
 

Για τις ποινικές ρήτρες θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
6.1 Για κάθε ημέρα καθυστέρησης της Διαθεσιμότητας για Έναρξη Λειτουργίας των Η/Ζ, από 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν θα λαμβάνει το μίσθωμα και έχει υποχρέωση 
να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το 10% του ημερησίου μισθώματος της 
πιο πάνω παραγράφου 3.1.1. 

 
6.2 Για κάθε ώρα από την έναρξη της λειτουργίας μέχρι το πέρας της περιόδου μίσθωσης, 

κατά την οποία η συνολική εγγυημένη ισχύς των Η/Ζ δεν θα είναι διαθέσιμη για 
λειτουργία εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να καταβάλλει 
ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε 5% του ημερησίου μισθώματος της πιο πάνω παραγράφου 
3.1.1.  
Για πιστοποίηση της Διαθεσιμότητας της Ισχύος, στις 08:00 π.μ. κάθε ημέρας ενοικίασης 
θα συντάσσεται σχετικό Ημερολόγιο από τον εκπρόσωπο του εκμισθωτή και τον 
εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε. στον αντίστοιχο Σταθμό.  Στο ημερολόγιο αυτό θα αναφέρεται 
η διαθέσιμη ισχύς της συγκεκριμένης μέρας και η επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας ισχύος 
της προηγούμενης μέρας.  Το Ημερολόγιο αυτό θα είναι και η απόδειξη που θα 
κατοχυρώνει τον εκμισθωτή για την καταβολή του μισθώματος. 
Για την πιστοποίηση της διαθεσιμότητας των Η/Ζ, εφόσον δεν έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ η 
λειτουργία τους, ώστε να πιστοποιηθεί αυτή στην πράξη, η ΔΕΗ δύναται να ζητεί να 
πραγματοποιείται εβδομαδιαίως δοκιμαστική λειτουργία κάθε Η/Ζ μέχρι την ανάληψη 
πλήρους φορτίου.  Η συγκεκριμένη αυτή δοκιμαστική λειτουργία δεν θεωρείται ότι 
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μεταβάλλει την κατάσταση χρήσης του Η/Ζ από εφεδρεία (stand- by) σε κατάσταση 
λειτουργίας. 

 
6.3 Για κάθε ώρα από την έναρξη της λειτουργίας μέχρι το πέρας της περιόδου μίσθωσης, 

που η διαθέσιμη καθαρή ισχύ των Η/Ζ θα είναι x% (x<100) της εγγυημένης τιμής εξ 
υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει ποινική 
ρήτρα ίση με (100-x) % της ποινικής ρήτρας της ανωτέρω παραγράφου 6.2. 

 
6.4 Το άθροισμα των επιβαλλόμενων ποινικών ρητρών των παραγράφων 6.2 και 6.3 δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του ενδεικτικού συμβατικού τιμήματος. 
 
6.5 Ο εκμισθωτής εγγυάται τη συνολική, για όλες τις ημέρες μίσθωσης των Η/Ζ, μέση 

καθαρή ειδική κατανάλωση καυσίμου του εξοπλισμού που θα εκμισθώσει για τις 
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
εγγυημένης ειδικής κατανάλωσης κάθε Η/Ζ που είναι ίση με …………. gr/kWh (για καύσιμο 
πετρέλαιο ντήζελ με προδιαγραφές σύμφωνα με  ΦΕΚ 336/Β/05.05.94 -Υ.Α. 1166/1993, 
ΦΕΚ 426/Β/31.03.2000 -Υ.Α.2/2000 και ΦΕΚ 222/Β/06.032001-Υ.Α. 340/2000).  Για τον 
υπολογισμό της μέσης ειδικής κατανάλωσης καυσίμου η πυκνότητα του Diesel θα ληφθεί 
από τα στοιχεία των παραλαβών καυσίμου της ΔΕΗ.  Σε περίπτωση, που η συνολική μέση 
ειδική κατανάλωση καυσίμου υπερβαίνει την ανωτέρω εγγυημένη τιμή (1,02*εγγυημένη 
ειδική κατανάλωση), οι κρατήσεις από τα τιμολόγια για τη συνολική διαφορά θα 
υπολογιστούν από τη σχέση αυτή : 
 
(ΤΚ* ( ΕΚ μετρ – (1,02*ΕΚ εγγ )) * Συνολική παραγωγή στο διάστημα της ενοικίασης. 

 
ΤΚ είναι €/gr η τιμή ενός γραμμαρίου καυσίμου Diesel παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με τιμή 0,00097 €/gr.  

 
ΕΚ μετρ   είναι η μετρημένη ειδική κατανάλωση καυσίμου των μισθωμένων Η/Ζ  σε gr/kWh 

 
ΕΚ εγγ    είναι   η εγγυημένη ειδική κατανάλωση καυσίμου των μισθωμένων Η/Ζ σε gr/kWh  

 
Το ανώτατο όριο της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση της εγγυημένης ΕΚΚ ορίζεται σε 5 % 
του συμβατικού τιμήματος. 

 
To ποσό του αθροίσματος των ποινικών ρητρών τoυ άρθρου 6 δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο του 15% του συμβατικού τιμήματος. 
 
Τα ποσά των ποινικών ρητρών θα αφαιρούνται από τις μηνιαίες πληρωμές της ΔΕΗ Α.Ε. προς 
τον Ανάδοχο.  

 
Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στα Η/Ζ με έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε., όλους τους 
απαιτούμενους ηλεκτρονόμους προστασίας, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα 
στην ασφαλή λειτουργία του δικτύου.  Προ της εγκαταστάσεως των εν λόγω 
ηλεκτρονόμων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προέλθουν σε συμφωνία αναφορικά με τις 
τιμές ρύθμισης (settings) των ηλεκτρονόμων. 

 
7.2 Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να τηρεί τα Η/Ζ διαθέσιμα για λειτουργία σε πλήρη ισχύ 

καθημερινώς, (σε 24ωρη βάση) καθ' όλη την περίοδο μίσθωσης, μ’ εξαίρεση τα 
περιστατικά ανωτέρας βίας ή εφόσον ζητηθεί η μη διαθεσιμότητά των από τη ΔΕΗ Α.Ε. 
εγγράφως.  Επισημαίνεται ότι, για οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, ακόμη και για εκείνες 
τις ώρες στις οποίες ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συντήρηση ή αποκατάσταση βλαβών 
υπάρξει μη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού θα επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες του 
Άρθρου 6 παρ. 6.2 και 6.3.  Ως μη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού ορίζεται η αδυναμία 
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παροχής της ζητούμενης ισχύος μέχρι τα ...10..... MW, εφόσον αυτό ζητηθεί από το 
Κέντρο Κατανομής Φορτίου. 

 
7.3 Ο Ανάδοχος, θα πραγματοποιήσει τυχόν απαιτούμενη(ες) συντήρηση(εις) πριν την 

έναρξη της λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα απαιτηθεί συντήρηση (μικρής 
ή μεγάλης διάρκειας) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Για αποκατάσταση βλαβών, μετά 
από αίτηση του Αναδόχου και έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε., μπορούν να εκτελούνται εργασίες 
από 00:01 πμ  έως 08:00 πμ. 

 
7.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρώς με όλους τους όρους της 

Σύμβασης και ευθύνεται για την άψογη, εμπρόθεσμη, οικονομικώς συμφέρουσα, άρτια 
από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής 
εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 
7.5 Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των Η/Ζ και μετά από αυτήν, καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο της απώλειας ή και ζημίας ή και 
καταστροφής του εξοπλισμού ή και των Η/Ζ από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
περιλαμβανομένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας, υποχρεούται δε να επισκευάζει ή 
και αντικαθιστά κάθε στοιχείο του εξοπλισμού που έχει υποστεί βλάβη, 
περιλαμβανομένων των πάσης φύσης εγκαταστάσεων αυτού στον υπόψη Σταθμό ή 
Υποσταθμό. 

 
7.6 Ο Ανάδοχος, ευθύνεται, επίσης, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω χρονικής περιόδου, 

έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., έναντι τρίτων, του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., του προσωπικού του 
και του προσωπικού των υπεργολάβων αυτού, για ζημίες γενικά, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι ζημίες στην ιδιοκτησία, η σωματική βλάβη ή και ο θάνατος 
οποιουδήποτε προσώπου που οφείλεται ή έχει σχέση με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ακόμη και για τις ζημίες 
εκείνες οι οποίες δεν καλύπτονται από τους όρους των συνήθους φύσεως ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. 

 
7.7 Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην 

εγείρει, σε καμία περίπτωση, αγωγή κατά της ΔΕΗ Α.Ε. ή και να μην θεωρήσει την ΔΕΗ 
Α.Ε. ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή και τα στελέχη ή και το προσωπικό αυτής 
υπευθύνους για οποιαδήποτε ζημία ή και απώλεια ή και καταστροφή του εξοπλισμού ή 
και των Η/Ζ, καθώς επίσης και στην περίπτωση ζημιών στον Ανάδοχο ή και σε τρίτους 
καθώς και για σωματική βλάβη ή και το θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, που θα 
συμβούν σε οποιοδήποτε χρόνο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη αυτής 
και θα οφείλονται ή θα έχουν σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου 
που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
7.8 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Ανάδοχος θα είναι μόνος υπεύθυνος για πάσης 

φύσης αποζημίωση ή και για ποινικές ή αστικές αγωγές, που τυχόν θα εγερθούν κατά της 
ΔΕΗ Α.Ε. ή και του προσωπικού αυτής (εφόσον η ανωτέρω ζημία κλπ. δεν θα οφείλεται 
στη ΔΕΗ Α.Ε.). 

 
7.9 Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να προβεί στη σύναψη των ασφαλίσεων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 και 3.6 του συνημμένου τεύχους "Ασφαλίσεις".  Με την 
ασφαλιζόμενη αξία θα πρέπει να καλύπτεται και η αξία του εξοπλισμού και το ποσό της 
μίσθωσης. 

 
7.10 Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψης και 

Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας 
(Π.Δ 305/96, Π/Δ 17/96, Ν1396/83 κ.λ.π). 

 
7.11 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντοτε υπόψη του ότι στην περιοχή εγκατάστασης του 

εξοπλισμού ή σε γειτονικούς με αυτήν χώρους, μπορεί να εκτελούνται από την 



ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 51719028                                                                                                                          Σελίδα 9/12 
 

επιχείρηση ή άλλους Αναδόχους της εργασίες, που έχουν σχέση με τις εργασίες που 
εκτελεί ο ίδιος. 

 
7.12 Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να μην εμποδίζονται ταυτόχρονα εκτελούμενες εργασίες, να συνεργάζεται αρμονικά με 
την Επιχείρηση τους εντολοδόχους της ή τους Αναδόχους της και να συμμορφώνεται με 
όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΗ Α.Ε. 

 
7.13 Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της 

ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των 
Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 
7.14 Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα 

στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 
Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής 
νομοθεσίας. 

 
7.15 Το προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, 

είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και 
καθ’ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία 
και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του 
Εργολάβου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με 
φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμό 
και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή 
του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου 
της ΔΕΗ.  Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για 
προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο 
Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή 
των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον 
συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο 
του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου 
Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή 
του εν λόγω προσωπικού σε αυτό.  Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει 
τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα 
αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους.  Ουδείς εκ του προσωπικού του 
Εργολάβου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης 
και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν 
είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 

 
7.16 Ο Εργολάβος/Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό 

του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων 
εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό 
εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από 
βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 

 
7.17 Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών  κατάσταση με 

τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα 
πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και 
τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του 
Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει 
πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το 
αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της 
ΔΕΗ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα 
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πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο 
σήμα.  

 
Άρθρο 8 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 
 

Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης 
κατέθεσε στην Επιχείρηση την Εγγυητική Επιστολή με αριθμό …………………….που εξέδωσε 
…………….………………………. για ποσό των …………………………..Ευρώ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις 
εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης και την ολοσχερή 
εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του Εκμισθωτή. 
 

Άρθρο 9 
Ανωτέρα Βία 

9.1 Όλα τα περιστατικά, τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας και 
ξεφεύγουν κατά εύλογο κρίση από τον έλεγχο του Αναδόχου και τα οποία είναι αδύνατο 
να προβλεφθούν ή προληφθούν παρ’ όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε 
επιμελής και σωστά σκεπτόμενος Ανάδοχος θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

 
9.2 Οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ή μέτρα και απαγορεύσεις από 

μέρους των Αρχών και παρόμοιας φύσης περιστατικά θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας 
Βίας. 

 
9.3 Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Εκμισθωτή δεν θεωρούνται περιστατικά 

ανωτέρας βίας για τον Εκμισθωτή. 
 
9.4 Ο Εκμισθωτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στο Μισθωτή αμέσως και 

πάντως το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνισή της κάθε περίπτωση 
ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, παρέχοντας όσο το 
δυνατό περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα 
να την επικαλεστεί  

 
9.5 Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας που επηρεάζουν το έργο είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος 

καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου.  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
να εγείρει κατά της Επιχείρησης απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή 
και οικονομική επιβάρυνσή του ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 

 
9.6 Η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 

περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μέσα σε τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 

 
9.7 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού 
απορρεουσών ζημιών.  Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε 
δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή των συνεπειών οποιουδήποτε 
γεγονότος Ανωτέρας βίας (π.χ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις). 

 
Άρθρο 10 

Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία 
 

10.1 Σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής της Σύμβασης εκτός από τις 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του Μισθωτή και ανωτέρας βίας, ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα 
να την καταγγείλει και ο Εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει το Μισθωτή 
για κάθε θετική ζημιά που του προκάλεσε μ’ αυτή την παράβαση, με την προϋπόθεση 
όμως ότι ο Μισθωτής θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική 
επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας της Συμβάσεως.  Η 
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αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον των ποινικών ρητρών που 
αναφέρονται παραπάνω στο Άρθρο 6. 

 
10.2 Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο Μισθωτής έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την 

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

 
10.3 Η καταγγελία αυτή της Σύμβασης από το Μισθωτή επιφέρει και την κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, αλλά ο Εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει 
κάθε θετική ζημιά του Μισθωτή ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της 
εγγύησης. 

 
10.4 Ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση οποτεδήποτε και χωρίς 

υπαιτιότητα του Εκμισθωτή με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως τον 
Εκμισθωτή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην 
ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της.  Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας ο 
Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκμισθωτή τις δαπάνες στις οποίες ο 
τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Συμβάσεως και 
μέχρι της ημερομηνίας της καταγγελίας, μετά από την αφαίρεση του τιμήματος που ήδη 
πλήρωσε ο Μισθωτής. 

 
10.5 Ακόμα ο Μισθωτής θα καταβάλει στον Εκμισθωτή σαν αποζημίωση ποσό ίσο προς το 

10% του τιμήματος που δεν είχε πληρωθεί από το Συμβατικό τίμημα κατά το χρόνο 
καταγγελίας.  Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις του Μισθωτή για την από 
μέρους του αναίτια καταγγελία της Σύμβασης. 

 
10.6 Συμφωνείται ότι ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 6 του παρόντος περί 

ποινικών ρητρών, ο Μισθωτής δικαιούται να καταγγείλει ολικά ή μερικά τη Σύμβαση και 
στις εξής περιπτώσεις: 
 
10.6.1 Καθυστέρηση παράδοσης σε λειτουργία των Η/Ζ πέραν των πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών 
 
10.6.2 Παράταση μη διαθεσιμότητας των Η/Ζ πέραν των τριών (3) ημερολογιακών 

ημερών. 
 
10.7 Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στις παραγράφους 7.13 

έως 7.15 του παρόντος τεύχους (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 11 
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης  

 
11.1 Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το εαυτό του, μερικώς ή ολικώς 

στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την 
οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ. 

  
11.2 Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την 

Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/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 ΔΕΗ. Με την έγκρισή 
της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

 
Άρθρο 12 

Επίλυση Διαφορών 
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Σε περίπτωση διαφωνίας Μισθωτή και Εκμισθωτή θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής 
επίλυσης των διαφορών από τους εκπροσώπους των αντισυμβαλλόμενων. 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 13 

Τροποποίηση της Σύμβασης 
 

Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον συντρέχουν οι 
προβλέψεις του άρθρου 337 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 14 
Ισχύς της Σύμβασης 

 
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλόμενους.  
Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση 
και το άλλο ο Εκμισθωτής. 
 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ Α.Ε. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 



 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 

Διακήρυξη: ΔΥΠ 51719028 
 
Αντικείμενο: Μίσθωση φορητών 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) 
συνολικής ισχύος 10 MW 
εγκατεστημένων στη Θήρα, για την 
κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 
2019 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 6 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Η παρούσα μίσθωση αφορά φορητά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) συνολικής 

καθαρής τιμολογούμενης ισχύος 10 MW, εγκατεστημένα στον χώρο του ΑΣΠ 
Θήρας στη θέση Μονόλιθος Θήρας (ονομαστική τάση δικτύου σύνδεσης 15 kV, 
πραγματικής 15,75 kV, 50 Hz). 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

2.1 Γενικά. 
 

• Η συνολική ισχύς θα παρέχεται από Η/Ζ κινούμενα με Μηχανές Εσωτερικής 
Καύσης, κατά προτίμηση υπερτροφοδοτούμενες (Turbo) ταχύστροφες (μέχρι 
1500 στροφές/λεπτό), κατάλληλες για συνεχή λειτουργία. 

 
• Τα προσφερόμενα προς μίσθωση Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη πρέπει να είναι 

φορητά και ηχομονωμένα κατάλληλα για λειτουργία στο ύπαιθρο, μπορεί να 
είναι ίδια ή/και διαφορετικά, καθώς επίσης, καινούργια ή/και μεταχειρισμένα. 
Αν είναι μεταχειρισμένα, θα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εντός της 
τελευταίας 10ετίας από την ημερομηνία του παρόντος διαγωνισμού ή να 
έχουν υποστεί γενική συντήρηση εντός της τελευταίας 5ετίας από την 
ημερομηνία του παρόντος διαγωνισμού. 
 

• Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του τη μεταφορά, εκφόρτωση, 
εγκατάσταση σε Διαθέσιμο χώρο του Σταθμού, θέση σε λειτουργία, 
λειτουργία, τακτική συντήρηση, έκτακτη συντήρηση, επισκευή, έλεγχο ισχύος 
και κατανάλωσης καυσίμου των Η/Ζ.  Το εύρος προμήθειας του εξοπλισμού 
και των υπηρεσιών δεν θα περιορίζεται στα παραπάνω, αλλά περιλαμβάνει και 
όλο τον εξοπλισμό και τα υλικά, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση 
της εγκατάστασης, λειτουργίας και αποξήλωσης των Η/Ζ με αποδοτικό και 
ασφαλή τρόπο. Η συντήρηση περιλαμβάνει ανταλλακτικά και εργασία και 
παρέχεται από τον Ανάδοχο, όπως επίσης και η κατανάλωση λιπαντελαίων και 
φίλτρων ελαίου.  
  

• Το καύσιμο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ντήζελ για ηλεκτροπαραγωγή και 
θα είναι σύμφωνο με την Ελληνική Νομοθεσία: (ΦΕΚ 336 Β/05.05.1994-
Υ.Α.1166/1993, ΦΕΚ 426 Β/31.03.2000-Υ.Α.2/2000, ΦΕΚ 222 Β/06.03.2001-
Υ.Α.340/2000).  
Το Ντήζελ που θα χρησιμοποιηθεί είναι χαμηλού θείου (περιεκτικότητα σε 
θείο < 50 ppm ΦΕΚ 332 11-2-2004). 
Η προμήθεια και τροφοδοσία του θα γίνεται με  επιμέλεια της ΔΕΗ A.E., στο  
σημείο εγκατάστασης των Η/Ζ. 

 
• Θα υπάρχει παροχή πόσιμου ύδατος σε κάθε τοποθεσία εγκατάστασης. 

 
• Οι κλιματολογικές συνθήκες της /των περιοχής/ών είναι οι εξής : 40°C 

μέγιστη θερμοκρασία και 75% σχετική υγρασία. 
 
2.2 Μέτρα πυροπροστασίας. 

 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει τα παρακάτω : 
 
1. Φορητούς πυροσβεστήρες σκόνης 
  Ένας πυροσβεστήρας των 12 κιλών για κάθε 150 μ2 ή ένας 

πυροσβεστήρας για κάθε Η/Ζ. 
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2.  Τα Containers του εξοπλισμού θα πρέπει να έχουν κατάλληλο σύστημα 

πυροπροστασίας και αυτόματης κατάσβεσης (τουλάχιστον ένα αυτόματο 
πυροσβεστήρα οροφής σκόνης των 12 κιλών πάνω από κάθε 
ντηζελοκινητήρα).  

2.3 Σύνθεση προσφερόμενου εξοπλισμού για κάθε ένα προσφερόμενο Η/Ζ 
 
  Η/Ζ 1 έως Η/Ζ Ν (1) 
 

- Μικτή ισχύς  : (*)……….. kWe   
- Καθαρή ισχύς : (**)……….. kWe  

  
- Ειδική κατανάλωση : (**)………..gr/kWh 
- Μοντέλο και κατασκευαστής : (*)……….. /(*)………..  
- Έτος κατασκευής : (*)………..   
- Έτος Γενικής Συντήρησης : (*)………..   

 
- Συνολική μικτή ισχύς  : (*)……….. kWe 
- Συνολική καθαρή ισχύς  : (**)……….. kWe 
- Συνολική μέση ειδική κατανάλωση : (*)……….. gr/kWe 

       
α. Η συνολική εγγυημένη καθαρή ηλεκτρική ισχύς, που παρέχεται στο 

δίκτυο της ΔΕΗ A.E. για τον ΑΣΠ Θήρας θα είναι  (**) …………….…… kW  
για cosφ=0.8. 

 
β. Η εγγυημένη συνολική καθαρή μέση ειδική κατανάλωση 

(ΣΜΚΕΚεγγυημένη) καυσίμου στη συνολική εγγυημένη καθαρή ηλεκτρική 
ισχύ είναι (**)………………….….gr/kWh  για cosφ=0.8. 
Δεκτές γίνονται προσφορές των οποίων ο εξοπλισμός έχει ειδική 
κατανάλωση <= 230 gr/kWh. 

 
γ. Στάθμη θορύβου. Εγγυημένη στάθμη θορύβου σε απόσταση 1,5m από 

τον εξοπλισμό (**)……………………..dB(Α) {όχι μεγαλύτερη από 85 
dB(Α)}. 

 
δ.    Ο αριθμός των Η/Ζ της προσφοράς πρέπει να είναι το πολύ 14 Η/Ζ (δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό τυχόν Η/Ζ που θα είναι εφεδρικά 
πάνω από  τα 10 MW).  

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 
 
 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των Η/Ζ προς ενοικίαση θα περιλαμβάνει τον 

απαραίτητο αριθμό ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, έτσι ώστε, η συνολική καθαρή 
ισχύς που θα αποδίδεται στο δίκτυο να είναι η ζητούμενη. 

 Ο κύριος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο 
Ανάδοχος περιγράφεται παρακάτω.  Παρ’ όλα αυτά η έκτασή του δεν θα 
περιορίζεται στον εξοπλισμό που περιγράφεται εδώ, αλλά θα περιλαμβάνει όλο τον 
εξοπλισμό και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αξιόπιστη 

                                         
(1)  Ο Διαγωνιζόμενος θα συμπληρώσει στην προσφορά του για κάθε προσφερόμενο προς 

μίσθωση Η/Ζ όλα τα στοιχεία που ανωτέρω σημειώνονται με την ένδειξη ενός απλού (*) ή 
διπλού (**) αστερίσκου. Τα στοιχεία που σημειώνονται με δύο (**) αστερίσκους είναι 
εγγυημένα μεγέθη.   
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λειτουργία των Η/Ζ. 
 Στην υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται, επίσης, η μεταφορά, η 

εγκατάσταση, οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία όλου του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού και του εξοπλισμού ελέγχου (I&C). 

 Η συνολική ισχύς που θα παράγεται από τα ζεύγη σε κάθε νησί θα εξάγεται στο 
δίκτυο μέσης τάσης μέσω του απαραίτητου αριθμού μετασχηματιστών ανύψωσης 
τάσης. Η διασύνδεση των μετασχηματιστών μεταξύ τους θα γίνει με ευθύνη του 
Αναδόχου. 

 Τα ζεύγη θα συνδεθούν με τους μετασχηματιστές με καλώδια χαμηλής τάσης 
διαστασιολογημένα κατάλληλα, ώστε, να λαμβάνουν συνεχώς το ρεύμα όλων των 
συνδεδεμένων γεννητριών.  Τα καλώδια χαμηλής τάσης για αυτή τη σύνδεση, 
καθώς επίσης, τα καλώδια μέσης τάσης για τη σύνδεση των κύριων 
μετασχηματιστών ανύψωσης με τους ζυγούς μέσης τάσης των Σταθμών / 
Υποσταθμών θα εγκατασταθούν απευθείας πάνω στο έδαφος και θα 
προστατεύονται από μηχανική καταπόνηση, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

 Η ισχύς που θα εξάγεται σε κάθε Σταθμό /Υποσταθμό θα μετριέται  από όργανα με 
κλάση ακρίβειας τουλάχιστον 0,5, που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο 
Ανάδοχος. 

 Ο Ανάδοχος, επίσης, θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει όλα τα καλώδια ελέγχου 
και σημάνσεων που είναι απαραίτητα για την ανταλλαγή σημάτων μεταξύ των 
ζευγών και των Control Room των Σταθμών /Υποσταθμών, όπως εντολή πτώσης 
των διακοπτών μέσης τάσης (protection OFF), ένδειξη θέσης διακοπτών, 
αποζευκτών και γειωτών για μανδαλώσεις κλπ. 

 Οι εργασίες σύνδεσης των καλωδίων για τα παραπάνω σήματα στις σχετικές 
οριολωρίδες στους ζυγούς μέσης τάσης καθώς και στο control room θα γίνει από 
το προσωπικό της ΔΕΗ A.E. 

 Στην ευθύνη του Αναδόχου είναι, επίσης, η εξασφάλιση της ισχύος των 
βοηθητικών φορτίων των Η/Ζ.  H ΔΕΗ Α.Ε. θα παράσχει σε κάθε εγκατάσταση 
εκτός του καυσίμου, πόσιμο νερό και μια παροχή 380 V 50 Hz, που θα 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για φωτισμό και φόρτιση των συσσωρευτών 
εκκίνησης των Η/Ζ. 

  
Ο εξοπλισμός που θα διατεθεί κατ’ ελάχιστον από τον Ανάδοχο είναι ο ακόλουθος: 

 
- Η/Ζ με τον αντίστοιχο εξοπλισμό διέγερσης και αυτόματης ρύθμισης τάσης, 

τους διακόπτες γεννητριών και τους σχετικούς πίνακες χαμηλής τάσης. 
 
- Εξοπλισμός γείωσης των ουδέτερων των γεννητριών. 
 
- Ο απαραίτητος αριθμός Μ/Σ τάσης και έντασης (CTs & VTs) για μέτρηση, 

προστασία, συγχρονισμό και αυτόματη ρύθμιση τάσης σε κάθε γεννήτρια. 
 
- Ο απαγωγείς υπέρτασης και πυκνωτές για προστασία των γεννητριών.  
 
- Εξοπλισμός αυτόματου/χειροκίνητου συγχρονισμού των γεννητριών. Ο 

συγχρονισμός θα είναι δυνατός μέσω του διακόπτη της γεννήτριας. 
 
- Καλώδια χαμηλής τάσης από το σχετικό πίνακα χαμηλής τάσης κάθε ζεύγους 

μέχρι τους μετασχηματιστές ανύψωσης. 
 
- Καλώδια μέσης τάσης για την διασύνδεση των Μ/Σ ανύψωσης τάσης μεταξύ 

τους, καθώς επίσης, από τους Μ/Σ μέχρι τις αντίστοιχες κυψέλες στους 
ζυγούς μέσης τάσης 15 kV. Τα υλικά (καλώδια, οικίσκοι πλησίον των Η/Ζ και 
Διακοπτικά μέσα) για την ομαδοποίηση των Η/Ζ στα 15 kV θα είναι 
προμήθειας του Προμηθευτή. 
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-  Η ΔΕΗ θα διαθέσει δύο καλώδια ισχύος Μ.Τ. για τη μεταφορά της 
Ισχύος των 10 MW από τον (τους) οικίσκους Μ.Τ. του Προμηθευτή 
μέχρι τους Κύριους Ζυγούς Μ.Τ. του Σταθμού καθώς και τους 
Διακόπτες τους.  

 
- Ο απαραίτητος αριθμός μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης, εξοπλισμένους με 

μεταγωγείς βήματος τάσης εκτός φορτίου (off load tap changer) με εύρος 
ρύθμισης ± 2,5 ή 5 %  . Η τάση πρωτεύοντος των μετασχηματιστών θα είναι 
ίση με αυτή στην έξοδο των γεννητριών των Η/Ζ ενώ η τάση δευτερεύοντος 
θα είναι 15 kV. 
Η συνδεσμολογία τυλιγμάτων των Μ/Σ θα είναι ΥΝd1 ή ΥΝd11 και ο 
ουδέτερος θα γειωθεί στερεά στη πλευρά των 15 kV. 
Το λάδι που θα χρησιμοποιηθεί σ’ όλο τον εξοπλισμό, όπως π.χ. σε 
μετασχηματιστές ισχύος,  κτλ. θα είναι ορυκτού τύπου.  Απαγορεύεται ρητώς 
η χρήση λαδιού, που περιέχει PCB/PCΤ. 

 
- Σύστημα εκκίνησης των Η/Ζ, σύμφωνα με την πρακτική του κατασκευαστή. 
 
- Πλήρης σειρά ηλεκτρονόμων προστασίας των γεννητριών και των Μ/Σ 

ανύψωσης τάσης συμπεριλαμβανομένων και  ηλεκτρονόμων BUCHOLTZ 
εκτός αν οι Μ/Σ είναι ξηρού τύπου. 

 
- Οι απαραίτητες μεταλλικές κατασκευές για τη στήριξη εξοπλισμού, που είναι 

εγκατεστημένος εξωτερικά. 
 
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια ελέγχου, μέτρησης, σημάνσεων κ.λπ που 

απαιτούνται για την ανταλλαγή σημάτων μεταξύ των ζευγών και των ζυγών 
μέσης τάσης, καθώς επίσης, όλο τον επιπλέον εξοπλισμό που είναι 
απαραίτητος γι αυτή την ανταλλαγή (coupling relays, interposing measuring 
transformers, transducers / transmitters κτλ). 
 

- Μετρητές ενέργειας με κλάση ακριβείας 0,5, τουλάχιστον, για τη μέτρηση της 
ενέργειας που ανταλλάσσεται με το δίκτυο μέσης τάσης.  Η εγκατάσταση των 
μετρητών αυτών θα γίνει σε εσωτερικούς χώρους των κτιρίων των  Σταθμών 
/Υποσταθμών και οι απαιτούμενες συρματώσεις των σημάτων ρεύματος και 
τάσης στους μετρητές θα γίνουν από τον Ανάδοχο. 

 
- Ένα πλήρες σύστημα γείωσης για κάθε Μονάδα και η σύνδεσή του με το 

σύστημα γείωσης μέσης τάσης του κάθε Σταθμού.  
 Η ελάχιστη διατομή των αγωγών του εξωτερικού συστήματος γείωσης θα 

είναι 50 mm2. 
Όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταλλικές 
κατασκευές, συστήματα ουδετέρων, και γενικά κάθε κατασκευή που μπορεί 
να δεχτεί ρεύματα βραχυκύκλωσης πρέπει να συνδεθεί με το σύστημα 
γείωσης. 

 
- Ένα πλήρες σύστημα αυτοματισμού, ελέγχου και μετρήσεων το οποίο θα 

εξασφαλίζει την πλήρως αυτόματη λειτουργία κάθε ζεύγους 
πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες λειτουργίες μέτρησης, ρύθμισης και 
ελέγχου, προστασίας και αναφοράς καταστάσεων σφάλματος, που 
απαιτούνται για την εκκίνηση, λειτουργία, κράτηση ανάγκης και σταμάτημα 
κάθε ζεύγους. Κάθε ζεύγος πρέπει να προστατεύεται πλήρως σύμφωνα με 
τους σχετικούς κανονισμούς. 
 

- Επιπλέον, θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός εκκίνησης, λειτουργίας και 
σταματήματος τοπικά σε κάθε ζεύγος. 
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- Κάθε ζεύγος, θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ελέγχου ισχύος που θα 
περιλαμβάνει τρόπο λειτουργίας με προεπιλεγμένο από το χειριστή σταθερό 
φορτίο και με ελεύθερο cosφ >0.8. 
 

- Ο ανάδοχος θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό Λειτουργίας για τον 
μισθωμένο «Σταθμό των 10 MW». Η ΔΕΗ θεωρεί πως χρειάζονται 
τουλάχιστον δύο Τεχνικοί (μηχανικός και ηλεκτρολόγος) που θα βρίσκονται 
στον ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ κατά τη λειτουργία των Η/Ζ, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια και διαθεσιμότητα τους. 
 

 
  

 
 
 
 

 



Ασφαλίσεις Παροχής Υπηρεσιών  1
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΥΠ 51719028 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης. 
 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 7 παράγραφο 9 του Συμφωνητικού θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι : 
 
1.1. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών 
Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 
 
1.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 
παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 
απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε. 
 
1.3. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις 
και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις 
προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των 
Ασφαλιστηρίων. 
 
1.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη 
ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με 
δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με 
το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε 
αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλέσης του Αναδόχου. 
Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές 
το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΗ Α.Ε., για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή 
τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του 
Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 
Η ΔΕΗ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες 
πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους 
ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν 
λόγω Ασφαλιστηρίων. 
 
1.5. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα 
σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει 
αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει 
την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης 
κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει 
από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά 
την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 
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2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. 
 
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες 
για κάλυψη των Ασφαλίσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 7 παράγραφο 9 του 
Συμφωνητικού θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 
 
2.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" περιλαμβάνεται 
και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 
τον Ανάδοχο για τις υπόψη Παρεχόμενες Υπηρεσίες, καθώς επίσης και οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 
 
2.2. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. 
 
2.3. Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς 
τη γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 
Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΗ Α.Ε. 
 
2.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της απ' 
αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι 
ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ Α.Ε.), 
υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά 
Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν τις ίδιες τις 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες, τον εξής Ειδικό Όρο: 
 
"Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης των εκτελεσθεισών Εργασιών: 
 
α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά 

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

 
β. Εφόσον η ΔΕΗ Α.Ε. δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω συγκατάθεση, η 

απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρίας για την καταβολή της 
αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ Α.Ε., αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδική ή 
άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρία 
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ 
Α.Ε., μετά από αίτησή της. 

 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ΔΕΗ Α.Ε. κατ' ουδένα τρόπο τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, που 
έχει συνάψει με τη ΔΕΗ Α.Ε." 
 
 
3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. 
 
Στα Aσφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις : 
 
3.1. Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 
 
3.1.1. Ειδικοί Όροι. 
 
Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 ημέρες 
πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο των 
Εργασιών (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ 
Α.Ε. 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στην αρμόδια 
υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. 
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3.1.2. Αντικείμενα ασφάλισης. 
 
α. Η συνολική αξία  των υπό εκτέλεση Εργασιών συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 

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

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική αξία 
των Παρεχομένων Υπηρεσιών και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της 
υπασφαλίσεως. 

 
β. Οι μόνιμες, μη μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την 
εκτέλεση των Εργασιών. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι 
οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας κλπ. (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και 
ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/και 
τυχαία περιστατικά. 

 
γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ΔΕΗ Α.Ε. για να χρησιμοποιηθούν στις 

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

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

 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά 

του Αναδόχου ή της ΔΕΗ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη 
και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται 
από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό 
εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα 
στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 
ασφαλιστών. 
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γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της ΔΕΗ Α.Ε., των 
συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η 
βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
  
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών  
 
 

Διακήρυξη: ΔΥΠ 51719028 
 
 

Αντικείμενο: Μίσθωση φορητών 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 
(Η/Ζ) συνολικής ισχύος 10 MW 
εγκατεστημένων στη Θήρα, για 
την κάλυψη φορτίων θερινής 
αιχμής του 2019 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. - (Για Έλληνες διαγωνιζόμενους) 
 
  Ο προσφέρων 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 

 
-  (Για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους) 

 
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο …………………………………… 
 
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –
διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό) 
 
2. ……3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου  είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  
 
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του 

κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα  
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. 

 
4.4 ……4…… 

 
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της 

προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που 
θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την 
υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται: 
• να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
• αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να 

καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 



 

Ημερομηνία: …………………. 
 
 
 
 

Ο Δηλών 
     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 
                                                           
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4.4, 5, και, 
εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον 
το επιθυμεί 

2 Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα 

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

4 Στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου 
διενεργείται ο διαγωνισμός, οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα 
παράγραφο με το ακόλουθο  περιεχόμενο: «όρισε τον …………………………. ως 
αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού». 
Άλλως ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7.α του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος ……3……  
 
2. ……4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι 

………………… 
 
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για το 
Διαγωνισμό ………………………,  

 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα 

συνεργασίας και την παρούσα δήλωση 
 

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με 
τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια 
ισχύος της συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να 
γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα 
δύναται: 
• να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να 

καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό 
• αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να 

καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Ο Δηλών 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
                                                           
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα 

πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. 
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  

4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……1…… δηλώνω ότι ο 
προσφέρων: 
 
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ………………………………………… και 

ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 
αυτής. 
……2…… 

  
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού, 

……3…… καθώς και του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου σύμβασης.  
 
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούται, υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια 
ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση 
της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. 

 
 
Ημερομηνία: …………………. 
 

 Ο Δηλών 
 
 
 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
                                                           
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που απαιτείται από τη διακήρυξη επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, 

συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των 
τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο 
εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε 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 της» 

3  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 
αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων 
(καλύπτει την παράγραφο 6.2.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
 

Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2…… 
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
 
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω 
διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα 
είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε 
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την 
Προσφορά μας και από τη σύμβαση.  
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Οι Δηλούντες 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 

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

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Διαγωνιζομένου σας:  
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως 
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του 
ποσού των ……2……, για τη συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο 
διενεργούμενο Διαγωνισμό με αντικείμενο ……………………………………, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. …… Διακήρυξή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των 
οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις 
οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την 
υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση 
εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό 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 Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη 
Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική 
μεσεγγύηση. 
 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
Διαγωνιζομένου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω 
Διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση 
κατακύρωσης σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως 
περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 
 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο 
ισχύος της Προσφοράς του διαγωνιζομένου.  
 
Δεδομένου δε ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται με τη συμμετοχή του στον 
ανωτέρω διαγωνισμό την παράταση της ισχύος της προσφοράς του: 



 

α) μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της, κατά διαδοχικά 
διαστήματα τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν προ της εκάστοτε ημερομηνίας 
λήξεώς της δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει, και  

β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης,  

αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των 
υπό στοιχεία α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύος της προσφοράς του 
διαγωνιζομένου. 
Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα 
(12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
απαιτείται η προηγούμενη συναίνεσή μας. 
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα 
μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 
 
 
 

 
                                                           
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

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

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

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

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 
Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αναδόχου σας:  
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως 
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, 
για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων 
της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας 
παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.  
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………  
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 
ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 
παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό 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 Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή 
του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, 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 Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 
την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από 
12 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας 
εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία 
αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής. 
 
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η 
παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία 
θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 



 

                                                           
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

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

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

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

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αναδόχου σας: 
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως 
και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, 
που αντιπροσωπεύει την προκαταβολή που δόθηκε από εσάς στον Ανάδοχο της 
υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, 
βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. 
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………  
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπρόσθετα και τους τόκους της ως άνω 
προκαταβολής για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας 
ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης, ήτοι μέχρι την ........................... 
και με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή την ……………………, 
ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Ανάδοχος 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 μέρος του, πλέον τόκου επ' αυτού υπολογισμένου με 
επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή την ……………………, ανανεούμενο 
ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών μετά από σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη 
Διαιτησία, 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 Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 
την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από 
12 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας 
εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία 



 

αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.  
 
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η 
παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία 
θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 
 
 
                                                           
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

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

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

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

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
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