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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΔΥΗΠ/ Συγκρότημα Αλιάκμονα 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«Μίσθωση 5θέσιου οχήματος για την μεταφορά του 
προσωπικού βάρδιας (λειτουργίας) των ΥΗΣ Σφηκιάς & Ασωμάτων 
από και προς την Βέροια» 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή 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 Διαγωνισμό με Ανοιχτή Διαδικασία για τη 
σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Μίσθωση 5θέσιου οχήματος για την 
μεταφορά του προσωπικού βάρδιας (λειτουργίας) των ΥΗΣ Σφηκιάς & 
Ασωμάτων από και προς την Βέροια». 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής. Ο Διαγωνισμός 
διενεργείται με το σύστημα προσφοράς με  ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 
τιμολογίου.  
 
 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται σε € 
45.600 Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
 
 

Άρθρο 1 
Αρμόδια Υπηρεσίαγια τοΔιαγωνισμό -Τόπος, χρόνος υποβολής και 

αποσφράγισης προσφορών 
 
1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι το Συγκρότημα 

Αλιάκμονα, ΥΗΣ Σφηκιάς, Τ.Θ.150, Τ.Κ.59100Βέροια , τηλέφωνο 2331 0 
44044-45. 
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη, Τηλ. 2331 0 
44047και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
στηδιευθύνσηi.papagiannopoulos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) 
(+30 2331044043). 



 

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΗΠ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ   Τ.Θ.150 ΒΕΡΟΙΑ Τηλ.2331 0 44047-45-44   4/8 

 
1.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
 

1.2.1 στην αρμόδια Επιτροπή πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 
1.3 καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών. Η έναρξη της 
παραλαβής προσφορών από την παραπάνω Επιτροπή θα γίνει 15 
λεπτά  πριν από την προαναφερθείσα προθεσμία. 

 
1.2.2 στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το 

Διαγωνισμό Υπηρεσίας πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 
1.3 καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών. 

 
1.2.3 ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο 

της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τοΔιαγωνισμό Υπηρεσίας 
με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το 
χρόνο άφιξης. 
Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν 
σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι 
αργότερα από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών 
της επόμενης παραγράφου. 

 
1.3 Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο Γραφείο 

της γραμματείας του ΥΗΣ Σφηκιάς, στις 07-10-2019, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 11’00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια 
Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των 
προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν. 

 
1.4 Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει 

το Όνομα και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την 
προσφορά και επίσης: 

 
Προσφορά για το Διαγωνισμό με αριθ. Διακήρυξης Ζ220 1200062869 
Αντικείμενο: «Μίσθωση 5θέσιου οχήματος για την μεταφορά του 
προσωπικού βάρδιας (λειτουργίας) των ΥΗΣ Σφηκιάς & 
Ασωμάτων από και προς την Βέροια» 

 
 

Άρθρο 2 
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου της σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης 
 
Η Υπηρεσία αφορά τη μεταφορά του Προσωπικού της βάρδιας των σταθμών ΥΗΣ 

Σφηκιάς και Ασωμάτων του Συγκροτήματος Αλιάκμονα από την Βέροια στις 
εγκαταστάσεις των Σταθμών και αντίστροφα .  

 
Το είδος του οχήματος που θα χρησιμοποιείται, ο αριθμός των θέσεων του και η 

ακολουθουμένη διαδρομή, καθορίζεται στο Τεύχος «Περιγραφή Αντικειμένου 
Σύμβασης»  
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Η Επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα τροποποίησης των δρομολογίων, της 
διαδρομής, των ωρών αναχωρήσεων και των στάσεων ύστερα από προφορική ή 

έγγραφη προειδοποίηση στον Μεταφορέα .  
 

Η χρονική διάρκεια της Παροχής Υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) Μήνες. 
 

Η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της Σύμβασης για χρονικό διάστημα 
μέχρι έξι (6) μήνες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

 
 

Άρθρο 3 
Συμμετοχήστο Διαγωνισμό 

 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
ΣτοΔιαγωνισμό 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 σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης να ικανοποιείπλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

 
3.2.Α Καταλληλότητα 

3.2.Α.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της,να είναι εγγεγραμμένο στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώαπουτηρούνταιστηνΕλλάδα ή στη 
χώραεγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο της Σύμβασης.  

 
 

3.2.Β Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 3.2.Β.1 Απαιτήσεις για εξοπλισμό 

Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια, ή σε περίπτωση 
Σύμπραξης Επιχειρήσεων/Κοινοπραξίας, τα μέλη της αθροιστικά,  
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: τρία (3) ιδιόκτητα ή μισθωμένα 
οχήματα. 
Για τη μεταφορά θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα οχήματα που θα  
πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  
 
Τα υπόψη οχήματα, καθώς και το απασχολούμενο σε αυτά  
προσωπικό, θα καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις και όρους της  
παρούσας Διακήρυξης, όπως αναλυτικά παρατίθενται στα  
συνημμένα τεύχη αυτής.  
 
Ο Διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος μαζί με την προσφορά να  
δηλώσει και τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που θα  
χρησιμοποιήσει για τις εργασίες και να προσκομίσει αντίγραφα των  
Αδειών Κυκλοφορίας, Δελτίων ΚΤΕΟ, Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.  
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3.3 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού 
 
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στοΔιαγωνισμό 
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 επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης 

Δήλωσης περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) προς 
συμπλήρωση και υπογραφή από τους διαγωνιζόμενους,  

 
β. στο άρθρο 262 του ν. 4412/2016 

 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων 
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Βκαι 
στηντελευταία παράγραφο τουάρθρου8του 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 στοΔιαγωνισμό 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 στοΔιαγωνισμό 
εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του 
ανταγωνισμού. 
 

Άρθρο 4 
Εναλλακτικές προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμεςτεχνικά λύσεις 

 
4.1 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. 
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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 
ΔΕΗενιαία, 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 
Χρηματοδότηση αντικειμένου σύμβασης 

 
Από τον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης της ΔΕΗ Α.Ε. 
 

Άρθρο 7 
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

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

2 της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 297 του ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της 
Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr–Ζ220 1200062869 όπου και θα 
παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

 
7.2 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 5 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός 
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των 
ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές 
όρων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά 
την παραλαβή της Διακήρυξης να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα 
στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή 
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η Διακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία 
ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου 
οικονομικού φορέα. 

 
7.3 Το αργότερο μέχρι και 3 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη 
σχετική Διακήρυξη τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά 
στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και 
του σχεδίου σύμβασης. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ. 
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ΟΡΟΗ ΘΑΗ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ ΚΔ ΑΛΟΗΘΣΖ ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ 
 

 
Άπθπο 1 

Σεύση και έγγπαθα ηηρ Γιακήπςξηρ 

 
1.1 Η παξνχζα Γηαθήξπμε, απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ ηεπρψλ:  

 
1. Πξφζθιεζε  
2. Όξνη θαη Οδεγίεο Γηαγσληζκνχ κεηά ησλ αθφινπζσλ Παξαξηεκάησλ: 
 

- Παξάξηεκα Ι: Έληππα νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
 Α. ηηκνιφγην πξνζθνξάο (γηα ζπκπιήξσζε) 

 Β. πξνκέηξεζε – πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο (γηα 
ζπκπιήξσζε) 

- Παξάξηεκα ΙΙ: Πίλαθαο νρεκάησλ (γηα ζπκπιήξσζε) 

- Παξάξηεκα III: Πίλαθαο Καηαλνκήο Σηκήκαηνο (ε πεξίπησζε 
ζχκπξαμεο/έλσζεο) 

3. ρέδην πκθσλεηηθνχ χκβαζεο 
4. Δηδηθνί Όξνη χκβαζεο 
5. Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ χκβαζεο  

6. Γεληθνί Όξνη χκβαζεο 
7. Τπνδείγκαηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ:  

α. Γειψζεηο λνκηκνπνίεζεο:  
α1. πξνζθέξνληνο   
β. Γήισζε απνδνρήο φξσλ Γηαθήξπμεο θαη ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο  

γ. Τπεχζπλε Γήισζε πεξί Με πλδξνκήο Λφγσλ Απνθιεηζκνχ (ΤΓΜΛΑ)  
δ. Γήισζε ζπλππεπζπλφηεηαο γηα πκπξάμεηο  

ε. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο  
 

1.2 Η ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ ηεχρε θαζνξίδεη ηε ζεηξά 

ηζρχνο ησλ φξσλ θαζελφο απφ απηά, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ 
δηαθνξέο ζην θείκελν ή ζηελ εξκελεία ησλ φξσλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

ηεπρψλ.  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζεηξά ηζρχνο κεηαμχ ησλ ηεπρψλ θαη ησλ 
παξαξηεκάησλ/πξνζαξηεκάησλ ηνπο. 
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Άπθπο 2 
Πποϋπολογιζμόρ ανηικειμένος Γιαγωνιζμού - ύζηημα πποζθοπάρ 

 
2.1 Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζε 

45.600€ (ΔΤΡΩ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ο Πξνυπνινγηζκφο απηφο απνηειεί ην αλψηαην φξην πξνζθνξάο.  
 

2.2 Ο Γηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ην χζηεκα Πξνζθνξάο κε ειεχζεξε 
ζπκπιήξσζε Σηκνινγίνπ. Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά 
γηα ην ζχλνιν ησλ αηηνπκέλσλ δξνκνινγίσλ. Πξνζθνξέο γηα κέξνο απηψλ 

δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη.  
  

        Οη  Πξνζθέξνληεο  πξνζθέξνπλ  ηηκέο  ζπκπιεξψλνληαο,  ηα  αζπκπιήξσηα 
«Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» θαη «Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο», 

κε ηηο πξνζθεξφκελεο απφ απηνχο ηηκέο.  
  
       Σν «Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» απνηειεί ην θχξην έγγξαθν ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Πξνζθέξνληνο θαη φιεο νη ηηκέο κνλάδαο πνπ πξνζθέξνληαη κε απηφ πξέπεη 
λα ζπκπιεξσζνχλ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Αλ ππάξρεη αζπκθσλία 

κεηαμχ ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε νιφγξαθε. Η κε 
ζπκπιήξσζε έζησ θαη κηαο ηηκήο κνλάδαο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά 
απαξάδεθηε.  

  
       Οη ηηκέο κνλάδαο πνπ πξνζθέξεη θαζέλαο Πξνζθέξσλ ζην «Σηκνιφγην 

Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε θαη ηα γεληθά έμνδα, ην φθεινο θαη 
ινηπέο επηβαξχλζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα 
άξζξα 25 θαη 29 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο χκβαζεο.  

  
        Σν έγγξαθν «Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο», απνηειεί 

ζπκπιεξσκαηηθφ έγγξαθν ηεο πξνζθνξάο θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ 
ηνλ Πξνζθέξνληα φια ηα θνλδχιηα απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο ηηκέο 
ηνπ  ηεχρνπο  «Πξνκέηξεζε  –  Πξνυπνινγηζκφο  Πξνζθνξάο»  είλαη 

δηαθνξεηηθέο   απφ εθείλεο πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζην ηεχρνο «Σηκνιφγην 
Πξνζθνξάο» γηα ηηο ίδηεο εξγαζίεο, ή ζε πεξίπησζε ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ 

ζην Σεχρνο «Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο», νη ζρεηηθέο 
εγγξαθέο  ζα  δηνξζψλνληαη  απφ  ηελ  Δπηηξνπή  Αμηνιφγεζεο,  βάζεη  ηνπ 
ηεχρνπο «Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» θαη ε πξνζθνξά ζα ηζρχεη φπσο ζα 

δηακνξθσζεί κεηά ηηο παξαπάλσ δηνξζψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή, φπνπ εθεμήο γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ πξνζθνξά, ή ζε 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο, ζα λνείηαη ε παξαπνκπή ζηε δηνξζσκέλε πξνζθνξά.  
  
        ην έγγξαθν «Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο», ζα 

ζπκπιεξψλνληαη ηα αθφινπζα:  
   

       α. Οη ηηκέο κνλάδαο φπσο πξνζθέξνληαη κε ην «Σηκνιφγην Πξνζθνξάο».  
       β. Σν απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ πνζνηήησλ επί ηηο ηηκέο, πνπ 

δηακνξθψλεη ηελ δαπάλε γηα θάζε εξγαζία (θνλδχιην) ρσξηζηά.  

       γ. Σα επηκέξνπο αζξνίζκαηα ησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ην γεληθφ άζξνηζκα 
ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ ην νπνίν ζα απνηειεί ηε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ 

Έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη κε ηελ πξνζθνξά.  
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       Απαγνξεχεηαη θάζε δηφξζσζε, δηαγξαθή ή πξνζζήθε ζηηο ηηκέο πνπ έρνπλ 
ήδε ζπκπιεξσζεί ζην έγγξαθν «Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» ή ζηα πνζά ηνπ 

εγγξάθνπ  «Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο».   
 
2.3 Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά σο πξνο ηε 

κνξθή θαη ην πεξηερφκελν κε βάζε ηα επηζπλαπηφκελα ζηε Γηαθήξπμε 
έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ζρφιηα, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Η 

ζπκπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηα παξαπάλσ έληππα πξέπεη 
απαξαίηεηα λα γίλεη κε επθξίλεηα. 

 

2.4 Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ ηηκέο/ηίκεκα απνθιεηζηηθά 
ζε ΔΤΡΩ.  

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθέξνληα κε ηελ απαίηεζε απηή, ε 
πξνζθνξά ηνπ ζα απνξξηθζεί.  

Με πνηλή ηελ αθπξφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθνξψλ, απνθιείεηαη ε θαηά 
νπνηνδήπνηε ηξφπν εμάξηεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ απφ ηελ ηζνηηκία 
ηνπ λνκίζκαηνο ηεο πξνζθνξάο κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηζκα. 

 
2.5 Όια ηα πνζά ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. 
ε πεξίπησζε φκσο δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο, ζα ππεξηζρχνπλ νη νιφγξαθεο 
ηηκέο. 

 
2.6 Οη πην πάλσ ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα  ππφθεηληαη  ζε  αλαπξνζαξκνγή            

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 9 ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηε Γηαθήξπμε    
ζρεδίνπ πκθσλεηηθνχ χκβαζεο.  

 

 
2.7 Σα ρνξεγνχκελα έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 

είλαη ηα εμήο: 
        α. Σηκνιφγην Πξνζθνξάο (γηα ζπκπιήξσζε)  
        β. Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο (γηα ζπκπιήξσζε) 

 
 

Άπθπο 3 
Υπόνορ Ηζσύορ Πποζθοπάρ 

 

3.1 Οη πξνζθέξνληεο δεζκεχνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. Η πξνζεζκία ηζρχνο άξρεηαη απφ ηελ επνκέλε 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  
Δπίζεο δεζκεχνληαη φηη ε πξνζθνξά ηνπο είλαη νξηζηηθή, κε δπλάκελε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ηζρχνο ηεο ή φπσο απηή ζα παξαηαζεί ζχκθσλα κε 

ηα παξαθάησ, λα απνζπξζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί, θαζψο θαη φηη δελ κπνξνχλ 
λα απαηηήζνπλ νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ηεο κεηά ηελ ηπρφλ 

αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 
Οη πξνζθέξνληεο απνδέρνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ ηελ 
παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαηά δηαδνρηθά δηαζηήκαηα 

ηξηάληα (30) εκεξψλ ή, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ΓΔΗ θαη ζπλαίλεζεο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ, θαηά κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηελ εθάζηνηε 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο 

ηεχρνπο,εθηφο εάλ πξν ηεο εθάζηνηε θαηά ηα σο άλσ ιήμεσο απηήο, ν 
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πξνζθέξσλ δειψζεη ην αληίζεην θαη δελ ηελ παξαηείλεη. Απνζαθελίδεηαη φηη, 
κε απνδνρή ηεο παξάηαζεο ηεο ηζρχνο είλαη απνδεθηή κφλν κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εθάζηνηε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 
φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί βάζεη ησλ αλσηέξσ, θαη εθφζνλ ν 
δηαγσληδφκελνο γλσζηνπνηήζεη ζηελ Δπηρείξεζε κε έληππε ή ςεθηαθή (e-

mail) επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία (fax), πξηλ απφ ηελ αληίζηνηρε ιήμε, ηε κε 
αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ηεο. 

Γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πέξαλ ησλ έληεθα (11) κελψλ απφ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απαηηείηαη ε 
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ηνπ εθδφηε ηεο 

Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο (ΔΔ). 
Δπίζεο, νη πξνζθέξνληεο απνδέρνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ 

φηη ε πξνζθνξά ηνπο παξακέλεη ζε ηζρχ, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηεξεί ε ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. Η ΓΔΗ κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα πξνβεί 
ζηελ θαηάπησζε ηεο ΔΔ. 

 
3.2 ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ήδε 

ππνβιεζεί κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ επί απνδείμεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη 
κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο. 
Αλ δελ δεηεζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ε επηζηξνθή ηνπο θαη παξακείλνπλ 

ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ, ζα ηζρχνπλ, σο έρνπλ, θαη γηα 
ηελ παξάηαζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ κέρξη ηε λέα 
εκεξνκελία/ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ εθ λένπ ηπρφλ δειψζεηο, 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε ηζρχο δελ επαξθεί κέρξη ηε λέα σο 

άλσ εκεξνκελία. 
 

 
Άπθπο 4 

Δγγύηζη ςμμεηοσήρ 

 
       Γελ απαηηείηαη. 

 
 

Άπθπο 5 

Τποβαλλόμενα ηοισεία 
 

5.1 Όια ηα έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζην 
Γηαγσληζκφ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

Δηδηθφηεξα, ηα  έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πεξηερφκελα ηνπ Φαθέινπ Α’ 
ησλ πξνζθνξψλ θαη ζα ππνβιεζνχλ απφ αιινδαπέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

είλαη ζπληαγκέλα ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο έθδνζεο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, αξκνδίσο επηθπξσκέλε. 

 

5.2 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία πεξίπησζε. 
 

5.3 Πξνζζήθεο, ηξνπνπνηήζεηο ή επηθπιάμεηο ησλ πξνζθεξφλησλ επί ησλ φξσλ 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 



 
ΓΔΗ Α.Δ./ΓΤΗΠ/ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ   Σ.Θ.150 ΒΔΡΟΙΑ Σει.2331 0 44047-45-44ειίδα 8/26 

 

ηπρφλ πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηέηνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζα 
απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ. 

 
 
 

Άπθπο 6 
Πεπιεσόμενο πποζθοπάρ 

 
6.1 Απαηηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο 

 

6.1.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 
 

6.1.1.1 Καηάξηηζε πξνζθνξάο - Φάθεινη - Πεξηερφκελα 
 

Κάζε πξνζθέξσλ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζα 
ζε θιεηζηφ θάθειν, ή ζε άιιε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, πνπ 
νλνκάδεηαη "ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ", ζην έμσ κέξνο ηνπ 

νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζην 
πάλσ κέξνο αξηζηεξά ε επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο, ε 

επαγγεικαηηθή ηνπ δηεχζπλζε, φλνκα θαη ηειέθσλν αξκνδίνπ 
επηθνηλσλίαο. 

 

Ο ΦάθεινοΠξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ηξεηο άιινπο Φαθέινπο/ 
πζθεπαζίεο κε ηα δηαθξηηηθά Α’, Β’ θαη Γ’. Οη 

Φάθεινη/πζθεπαζίεο Α’ θαη Β’ ζα είλαη θιεηζηνί θαη ν Φάθεινο 
Γ’ (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο.  
Έμσ απφ ηνπο ελ ιφγσ θαθέινπο ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο. 
 

Μέζα ζε θάζε Φάθειν ζα πεξηέρεηαη Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 
ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη φια ηα έγγξαθα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη, κε ηελ αξίζκεζε βάζεη ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε Φάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη φζα 
ζηνηρεία πξνβιέπνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο 6.2, 6.3 
θαη 6.4 ηνπ παξφληνοάξζξνπ φηη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ 

νη πξνζθέξνληεο. 
 

Η πξνζθνξά θαηαξηίδεηαη Οη Φάθεινη Α’ , Β’ θαη Γ’ ζε έλα (1) 
πξσηφηππν έληππν. 

 

6.1.1.2 Τπνγξαθή πξνζθνξάο 
 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο, 
ζρέδηα θ.ιπ., απφ πξφζσπν ή πξφζσπα ηα νπνία είλαη πξνο 
ηνχην εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν 6.2.2. 
 

Η ζχκπξαμε/έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή 
πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ή πξφζσπα θάζε κέινπο ηεο, είηε 
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απφ θνηλφ εθπξφζσπφ ηεο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξνο 
ηνχην. 

 
Σπρφλ δηνξζψζεηο, δηαγξαθέο θαη πξνζζήθεο, πνπ ζα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ζην πεξηζψξην ησλ ζειίδσλ ηεο 

πξνζθνξάο, ηζρχνπλ, εθφζνλ ζα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη 
ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληα.  

ηηο πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ μπζίκαηα ηεο 
γξαθήο, ππνζεκεηψζεηο ή πζηεξφγξαθα, κεζφζηηρα, 
παξεκβνιέο ζην θείκελν, θελά θαη ζπγθνπέο πνπ δελ θέξνπλ 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληα. 
 

Όπνπ πξνβιέπεηαη ππνβνιή αληηγξάθσλ ππεξηζρχεη ην 
πξσηφηππν. Η βεβαίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ αληηγξάθσλ γίλεηαη 

κε ζρεηηθή ελππφγξαθε δήισζε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα απηψλ 
ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην 
πξσηφηππν ηεο πξνζθνξάο. 

 
6.1.1.3 Δρεκχζεηα – εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

 
ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνζθνξά εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία κε 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, ηα νπνία θξίλνληαη απφ ην 

δηαγσληδφκελν φηη πξνζηαηεχνληαη απφ ηερληθφ ή εκπνξηθφ 
απφξξεην, ηα ππφςε ζηνηρεία πξέπεη κε κέξηκλα θαη επζχλε 

ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ ππνθάθειν 
ηνπ ζρεηηθνχ Φαθέινπ ηεο πξνζθνξάο. Ο εηδηθφο ππνθάθεινο 
ζα θέξεη ηε ζήκαλζε «Δκπηζηεπηηθά ηνηρεία Πξνζθνξάο».  

ηελ πεξίπησζε απηή ζηνλ αληίζηνηρν Φάθειν ηεο πξνζθνξάο 
ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη, πέξαλ ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ θαη ηνπ 

ππφςε ππνθαθέινπ, θαη έγγξαθν ηνπ δηαγσληδφκελνπ κε ην 
νπνίν ζα δειψλνληαη ηα εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 
πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ππνθάθειν, κε ξεηή αλαθνξά ζηηο 

επηθαινχκελεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή 
δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αηηηνινγνχλ ην ραξαθηεξηζκφ ησλ 

ππφςε ζηνηρείσλ σο εκπηζηεπηηθψλ. Σα ππφςε ζηνηρεία ζα 
είλαη πξνζβάζηκα κφλνλ απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο θαη 
Τπεξεζίεο ηεο ΓΔΗ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Άξζξνπ 

257 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

6.1.1.4 Ιζρχο Γειψζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
 
Όιεο νη απαηηνχκελεο απφ ηε Γηαθήξπμε Γειψζεηο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζε ππνθαηάζηαζε 
δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη νη ινηπέο 

Γειψζεηο, είηε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 
είηε ηξίησλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνζθέξνληα ζα θαιχπηνπλ 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ.  
Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο ζα κπνξεί λα είλαη 

πξνγελέζηεξε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ κέρξη ηξηάληα (30) εκέξεο. 
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6.1.1.5 Με πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ – ςεπδείο 
δειψζεηο ή αλαθξηβή δηθαηνινγεηηθά 

 
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

 

• δελ πξνζθνκίζεη έγθαηξα θαη πξνζεθφλησο ηα επηβεβαησηηθά 
ησλ δειψζεσλ έγγξαθα, νπνηεδήπνηε απαηηεζνχλ απηά απφ 

ηελ Δπηρείξεζε, 
 
• δηαπηζησζεί φηη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδηνηνπ Γηαγσληζκνχ ή 

ηεο πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο, έρεη ππνβάιεη αλαθξηβείο ή 
ςεπδείο δειψζεηο ή αιινησκέλα θσηναληίγξαθα δεκνζίσλ 

ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, 
 

ηφηε απηφο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, ηπρφλ 
εθηειεζηέο πξάμεηο ηεο Δπηρείξεζεο αλαθαινχληαη ακέζσο,  
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΓΔΗ ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ή 

Καιήο Δθηέιεζεο θαη ε ΓΔΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνθιεηζκνχ 
ηνπ απφ κειινληηθέο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 
6.1.2 Δηδηθέο απαηηήζεηο 

 

6.1.2.1 Απνθιίζεηο απφ ηνπο Δκπνξηθνχο θαη Οηθνλνκηθνχο Όξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο 

 
Γελ επηηξέπνληαη απνθιίζεηο απφ ηνπο Δκπνξηθνχο θαη 
Οηθνλνκηθνχο Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο.   

ρφιηα, παξαηεξήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο πνπ αιινηψλνπλ ηνπο 
Δκπνξηθνχο θαη Οηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 
αληηκεησπίδνληαη σο Δκπνξηθέο Απνθιίζεηο.  

Πξνζθνξά ε νπνία ζα έρεη ηέηνηαο θχζεσο απνθιίζεηο ζα 
απνξξηθζεί. 

 
6.1.2.2Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηηξέπνληαη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηηο 

παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη φηη νπνηαδήπνηε άιιε δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε απφ ην δηαγσληδφκελν ησλ αλαθεξνκέλσλ πην 
πάλσ δηαδηθαζηψλ ησλ παξαγξάθσλ 6.1.2.1 ζα ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 
 

6.2 Γηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία Φαθέινπ Α’ 
 

Α. Πεπιεσόμενα Φακέλος Α’ 
 

Ο Φάθεινο Α’ ζα πεξηέρεη: 

 
6.2.1 Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο  

 
6.2.2 Γήισζε λνκηκνπνίεζεο πξνζθέξνληνο 
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Σε Γήισζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζπκπιεξσκέλε θαη 
ππνγεγξακκέλε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε 

Γηαθήξπμε. 
 

6.2.3 Γήισζε απνδνρήο φξσλ Γηαγσληζκνχ θαη ηζρχνο πξνζθνξάο 
 

Σε Γήισζε απνδνρήο φξσλ Γηαγσληζκνχ θαη ηζρχνο πξνζθνξάο 

ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 
πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 
6.2.4 Τπεχζπλε Γήισζε πεξί Με πλδξνκήο Λφγσλ Απνθιεηζκνχ 

(ΤΓΜΛΑ)  
  

Σελ ΤΓΜΛΑ ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, ζχκθσλα κε ην        

Τπφδεηγκα  πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 
 

6.2.5 Γηεπθξηλίζεηο γηα πξνζθνξέο απφ ζπκπξάμεηο/ελψζεηο θπζηθψλ 
ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

 

ηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιινληαη:  
 

6.2.5.1 Υσξηζηά απφ θάζε κέινο απηήο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 
6.2.2 έσο 6.2.4. Δηδηθφηεξα ζηε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ 
6.2.2 θαη ζην ζεκείν 4.1 απηήο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηαη ξεηά θαη φηη ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 
κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκπξαμεο/έλσζεο θαη λα 

νξίδεηαη ην πξφζσπν πνπ ζα ππνγξάςεη απφ θάζε κέινο 
απηήο ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ή ηε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο απηήο. 
Δηδηθά γηα ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο παξαγξάθνπ 
6.2.1ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηνπ 

παξφληνο ηεχρνπο. ε πεξίπησζε θαηάζεζεο 
πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο ΔΔ, επηζεκαίλεηαη ξεηά φηη 

ηζρχνπλ νη δεζκεχζεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 
 

6.2.5.2 Γήισζε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηε ζχκπξαμε/έλσζε, κε ηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη φηη ηα ππφςε πξφζσπα ζχζηεζαλ ηελ ελ ιφγσ 

ζχκπξαμε/έλσζε γηα λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζχκβαζεο καδί θαη φηη ελέρνληαη θαη επζχλνληαη έλαληη 
ηεο ΓΔΗ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ 

θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εληαία, 
αδηαίξεηα θαη ζε νιφθιεξν. 

 
6.2.5.3 Σν ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ή ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε ζχζηαζεο ηεο ζχκπξαμεο/έλσζεο, ζην νπνίν ζα 

θαίλνληαη ε έδξα, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη ηα πνζνζηά 
ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο. 

 
 
 

Β. Πποζκόμιζη δικαιολογηηικών και ζηοισείων 
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Οη δηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη λα πξνζθνκίζνπλ επί ποινή 
αποκλειζμού ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπΓηαγσληζκνχ ηνπο δεηεζεί απφ 

ηε ΓΔΗ, φια ή κέξνο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ Γειψζεηο θαη ζην ΔΔΔ, εληφο επιφγνπ 
πξνζεζκίαο θαη φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη παξαθάησ: 

 
Ι. Απνδεηθηηθά λνκηκνπνίεζεο πξνζθέξνληνο 

 

Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Γήισζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 6.2.2, ήηνηηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε 

ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θ.ιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, αληίζηνηρα ΦΔΚ) θαη απνδεηθηηθφ 

(πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε) εγγξαθήο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ή/θαη ζε 
αληίζηνηρν κεηξψν ή/θαη εηδηθέο άδεηεο εθφζνλ απαηηνχληαη. 
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 

ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ην λνκηθφ πξφζσπν θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (απφθαζε ζπκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκφ, λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θ.ιπ.) 

θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 
νξγάλνπ. 

 
ΙΙ. Απνδεηθηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ ηζνδχλακν 
έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο/ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ή θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο δηαθζνξάο - δσξνδνθίαο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο δηάπξαμεο ηξνκνθξαηηθψλ 
εγθιεκάησλ, ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο απάηεο ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα 
πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο 
απνθάζεηο.  

  
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθφ αθνξά ηδίσο:  
  

i. τουσ Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, 

Ε.Π.Ε. ι Ι.Κ.Ε., 

ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευκφνοντα Σφμβουλο και τα 

λοιπά μζλθ του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.,  

iii. ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, τουσ 

νομίμουσ εκπροςϊπουσ του και   
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iv. τον Πρόεδρό του, όταν ο προςφζρων είναι 

ςυνεταιριςμόσ. 

ΙΙI.  Αποδεικτικά που ςχετίηονται με καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

  

α.  Πιςτοποιθτικό/ά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ   
  

β.  Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ  
  
ΙV.  Αποδεικτικά που ςχετίηονται με φερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα:  
  

α. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
ςυμμετζχων/υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί ςε 
πτϊχευςθ οφτε ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, δεν 
τελεί ςε κοινι εκκακάριςθ οφτε υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 
απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ, ςφμφωνα με τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. β. Πιςτοποιθτικό 
από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ 
τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό 
διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ μθ 
ζκδοςθσ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ προςκομίηεται 
ζνορκθ βεβαίωςθ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
κατωτζρω γ. Για τουσ υπόλοιπουσ λόγουσ αποκλειςμοφ, 
που περιλαμβάνονται ςτθν ΥΔΜΣΛΑ για τουσ οποίουσ 
δεν εκδίδονται ςχετικά δικαιολογθτικά αρμοδίων αρχϊν 
ι φορζων ιςχφει θ δζςμευςθ τθσ παραγράφου 5 τθσ 
διλωςθσ νομιμοποίθςθσ προςφζροντοσ.  

 

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζπληάζζνληαη ή/θαη εθδίδνληαη 
κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 
ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ 

ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ II έσο IV 
δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο 
πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ 
αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε 

Βεβαίσζε, κε Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 



 
ΓΔΗ Α.Δ./ΓΤΗΠ/ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ   Σ.Θ.150 ΒΔΡΟΙΑ Σει.2331 0 44047-45-44ειίδα 

14/26 

 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ 
ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Η Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ή Γήισζε ζα ζπλππνβιεζεί 
ππνρξεσηηθά καδί κε ηα ινηπά Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.   

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ κπνξεί λα 
πξνζθνκίδεη ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 305 ηνπ λ. 
4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 
παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ.  

Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο.  

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 
παξαπηψκαηνο.  
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 

νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην 
νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.  

  
Καη’ εμαίξεζε, φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εκπίπηεη ζε κηα 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ 

παξάγξαθν ΙΙΙ θαη ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο 
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε 
ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 

δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 305 ηνπ λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ παξφληα 

Γηαγσληζκφ, δελ εθαξκφδεηαη ν ελ ιφγσ απνθιεηζκφο.  
 

 
 

 

6.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος Β  
 

Ο Φάκελορ Β θα πεπιέσει: 
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6.3.1 Απνδεηθηηθά ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 

 
α. Έγγξαθα  απφ  ηα  νπνία  λα  απνδεηθλχεηαη  φηη  ν  δηαγσληδφκελνο 

κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηέηνησλ παξνρψλ ππεξεζίαο 

(Άδεηεο, Νφκνη ή ζρεηηθέο απνθάζεηο.  
β. Αλαιπηηθή Καηάζηαζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα II, 

ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ηα νρήκαηα κε ηα νπνία ν 
Γηαγσληδφκελνο ζα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ ππφςε 
Γηαγσληζκνχ. Ο αξηζκφο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ:  
• ηξία (3) νρήκαηα κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 

ηεζζάξσλ 4 επηβαηψλ (ρσξίο ηνλ νδεγφ).  
γ. Φσηνηππίεο Αδεηψλ Κπθινθνξίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ νρεκάησλ.  

δ. Φσηνηππίεο  Γειηίσλ  Σερληθνχ  Διέγρνπ  Ορεκάησλ  (ΚΣΔΟ)  ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ νρεκάησλ ζε ηζρχ 

ε. Βεβαηψζεηο αζθάιηζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ νρεκάησλ ζε ηζρχ γηα 

αηπρήκαηα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ επηβαηλφλησλ ζε απηά πέξαλ 
ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζήκαηνο  

  
 

6.3.2 Πξνζθνξέο ζχκπξαμεο/έλσζεο  

         ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ ζχκπξαμε/έλσζε θπζηθψλ 
ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ 

παξαγξάθνπο 6.3.1.α ζα ππνβιεζνχλ απφ θάζε κέινο απηήο 
μερσξηζηά.  

 

 
6.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος Γ’ (Οικονομική Πποζθοπά)  

                 
Ο Φάκελορ Γ’ θα πεπιέσει:  

  

6.4.1 Δηδηθά Έληππα ή Σεχρε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλα σο 
πξνο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν κε βάζε ηα επηζπλαπηφκελα ζηε 

δηαθήξπμε ππνδείγκαηα. Η ζπκπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ζηα παξαπάλσ έληππα ή ηεχρε πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεη κε 
επθξίλεηα.  

  
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο Πξνζθέξνληεο φηη απαγνξεχνληαη ζρφιηα, 

φξνη, πξνυπνζέζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζθεξφκελν Σίκεκα.  
  
6.4.2 Δηδηθφηεξα, ηα έληππα πνπ ππνβάιεη ν Πξνζθέξσλ γηα ηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε, δεδνκέλνπ φηη ν Γηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ην χζηεκα 
πξνζθνξάο κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε Σηκνινγίνπ  είλαη ην «Σηκνιφγην 

Πξνζθνξάο» θαη ην Σεχρνο «Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο 
Πξνζθνξάο».  
  

6.4.3 Σνλ Πίλαθα θαηαλνκήο Σηκήκαηνο (ζε πεξίπησζε 
ζχκπξαμεο/έλσζεο).   
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  Άπθπο 7 

Παπαλαβή, Αποζθπάγιζη και Σςπική Αξιολόγηζη Πποζθοπών 

 
7.1 Παξαιαβή πξνζθνξψλ 

 
Η παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ νξηδφκελε ζηελ παξάγξαθν 1.3 
ηνπ ηεχρνπο 1 ηεο Γηαθήξπμεο εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν απφ αξκφδηα 

Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηήζεη ε ΓΔΗ. 
Πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί απφ ην δηαγσληδφκελν ή εθπξφζσπφ ηνπ 

ή ηαρπδξνκηθά ή κέζσ εηαηξηψλ δηαθίλεζεο εληχπσλ, πξηλ απφ ηε 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηνπ ηεχρνπο 1 ηεο Γηαθήξπμεο, ζα θπιάζζνληαη ζε αξκφδην γξαθείν 
ηεο ΓΔΗ, απφ φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή θαη ζα 
απνζθξαγίδνληαη. 

 
7.2 Παξνπζία εθπξνζψπσλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηηο απνζθξαγίζεηο ησλ 

Φαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ 
 
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, δχλαληαη λα 

παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ πξνζθεξφλησλ, ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ ή νη αληίθιεηνί 

ηνπο, εθφζνλ έρνπλ δεισζεί, ή ηξίηα εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηξίηα πξφζσπα πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ Φάθειν ηεο 
πξνζθνξάο φηη εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία ή φηη είλαη κέιε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπεξηιεθζεί 
ζηνλ Φάθειν ηεο πξνζθνξάο Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή ζε 

πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ εμνπζηνδφηεζε, δηα ηεο νπνίαο 
εμνπζηνδνηνχληαη ηα ηξίηα πξφζσπα λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ γηα ινγαξηαζκφ 

θάπνηνπ πξνζθέξνληνο παξίζηαηαη πξφζσπν απφ ηα σο άλσ, δχλαηαη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηξίηα πξφζσπα πνπ ζα δειψζεη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 
Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ απνζθξαγίζεσλ Φαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θάζε 
επφκελεο θάζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη νη 

εθπξφζσπνη, θαηά ηα σο άλσ, ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο 
δελ έρνπλ απνξξηθζεί. 

 
7.3 Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ – πξφζβαζε ζπκκεηερφλησλ 

 

Η Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη θαηαγξάθεη 
ηελ επσλπκία ηνπο ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ. Με ηελ εθπλνή ηεο ψξαο ιήμεο 

παξαιαβήο Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή παξαιακβάλεη απφ ην αξκφδην γξαθείν 
ηηο πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ θαηαηεζεί εθεί θαη θαηαγξάθεη ζην 
παξαπάλσ Πξαθηηθφ ηα νλφκαηα ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθεξφλησλ, νπφηε θαη 

θεξχζζεη πεξαησκέλε ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 
  

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή: 
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α. Αλνίγεη ην Φάθειν/πζθεπαζία θάζε πξνζθνξάο θαη πηζηνπνηεί φηη 
πεξηέρεη ηνπο Φαθέινπο Α’, Β’ θαη Γ’.  

Δάλ ε πξνζθνξά δελ πεξηιακβάλεη ηξεηο Φαθέινπο, ηφηε δελ γίλεηαη 
απνδεθηή θαη επηζηξέθεηαη, σο απαξάδεθηε.  
Η Δπηηξνπή κνλνγξάθεη ηνπο θαθέινπο/ζπζθεπαζίεο θαη εηδηθφηεξα ζην 

ζθξαγηζκέλν Φάθειν Γ’ ηεο πξνζθνξάο ζηα ζεκεία ζθξαγίζκαηφο ηνπ. 
 

β. Αλνίγεη ην Φάθειν Α’ θαη ειέγρεη αλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα αλαγξάθνληαη 
θαη ζηνλ Πίλαθα Πεξηερνκέλσλ πνπ έρεη ζπληάμεη ν πξνζθέξσλ. 

 

γ. Αλαθνηλψλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία απηψλ ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο θαζψο 
θαη φπνην άιιν ζηνηρείν ηπρφλ δεηεζεί, εθηφο αλ ν πξνζθέξσλ ηνπ 

νπνίνπ ηα ζηνηρεία δεηνχληαη έρεη ραξαθηεξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα 
ελ ιφγσ ζηνηρεία σο «Δκπηζηεπηηθά» ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 6.1.1.3 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 
 
δ. Δπηδεηθλχεη θάζε κε ραξαθηεξηζζέλ σο εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν ή 

ζηνηρείν πξνζθνξψλ ην νπνίν ηπρφλ ζα δεηεζεί. 
 

ε. Μνλνγξάθεη φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε 
Φάθειν. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 
αλαθνίλσζε ησλ βαζηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ηελ επίδεημε ηπρφλ δεηεζέλησλ 

εγγξάθσλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο θαη 
ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηα ηππηθά ζηνηρεία ησλ 
ππνινίπσλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη. 

 
7.4 Σππηθή Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

 
7.4.1 ην πιαίζην ηεο ηππηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή 

ειέγρεη ηελ χπαξμε θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.2 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Δπίζεο ε 
Δπηηξνπή ειέγρεη εάλ ζην Φάθειν Α’ ππάξρνπλ ηπρφλ έγγξαθα, πέξαλ 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηε Γηαθήξπμε, ζηα νπνία ηίζεληαη φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 5.3 ηνπ παξφληνο 
ηεχρνπο. 

 
7.4.2 Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα 

ππεξεζία κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 310 ηνπ λ. 4412/2016, λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, 
κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ή νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 
ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπαπφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ κε έληππε ή ςεθηαθή (e-mail) 
επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία (fax), ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε ππνβάιιεηαη ρσξίο λα έρεη 
δεηεζεί απφ ηε ΓΔΗ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
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ην πιαίζην απηφ απνζαθελίδεηαη φηη πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ ζα 
πεξηιακβάλνπλ ζην Φάθειν Α’ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, 

ηηο  
Γειψζεηο λνκηκνπνίεζεο πξνζθέξνληνο, απνδνρήο φξσλ θαη ηζρχνο 
πξνζθνξψλ, ηελ ΤΓΜΛΑ ,θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 

ζχκπξαμεο/έλσζεο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ή επίθιεζεο 
ηεο ηθαλφηεηαο ηξίηνπ ηηο ζρεηηθέο αληίζηνηρεο δειψζεηο, ζα 

απνξξίπηνληαη. 
Η ππνβνιή εθ ησλ πζηέξσλ ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ δελ είλαη 
απνδεθηή. 

Η ΓΔΗ δχλαηαη λα θάλεη δεθηέο ζπκπιεξψζεηο ή/θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ 
ππνβάιινληαη, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, επί ησλ παξαπάλσ 

ππνβιεζέλησλ καδί κε ηελ πξνζθνξά εγγξάθσλ, εθφζνλ ν 
πξνζθέξσλ κε ηηο ζπκπιεξψζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο απηέο 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο γίλεηαη απνδεθηή 
ζπκπιήξσζή ηεο κφλνλ πξνο πιήξε ζπκκφξθσζε κε ην 

ζπκπεξηιακβαλφκελν ζηε Γηαθήξπμε ππφδεηγκα απηήο.  
Οη εθ ησλ πζηέξσλ ζρεηηθέο ζπκπιεξψζεηο / δηεπθξηλίζεηο δελ 
αλαπιεξψλνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία απηήο, ηα νπνία είλαη ν εθδφηεο 

ηεο, ν ππέξ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε εγγχεζε, ην πνζφ, ν αξηζκφο ηεο 
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ε ππνγξαθή 

ηνπ εθδφηε, πνπ ν κεηέρσλ νθείιεη λα ππνβάιεη κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπ. 
 

7.4.3 Η Δπηηξνπή αθνχ ιάβεη ππφςε ηα πξνβιεπφκελα ζηε Γηαθήξπμε, 
θξίλεη, ζηελ ίδηα ή ζε επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο, γηα φζεο πξνζθνξέο 

ζα πξέπεη λα απνθιεηζζνχλ απφ ηελ παξαπέξα δηαδηθαζία, ιφγσ κε 
ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο σο πξνο ηελ πιεξφηεηα 
θαη ηελ επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Φαθέινπ Α’ ησλ πξνζθνξψλ. 

 
7.4.4 Η ππφςε Δπηηξνπή θαηαρσξεί ζε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ην απνηέιεζκα ηεο 

ηππηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
 Σν απνηέιεζκα ηεο ηππηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, κε έληππε ή ςεθηαθή (e-mail) 
επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία (fax) 

Γηα ηηο ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη 
ιφγνη πνπ απνθιείζζεθε θάζε κία εμ απηψλ. 

 ε πεξίπησζε ππνβνιήο γξαπηήο αίηεζεο δηαγσληδνκέλνπ γηα παξνρή 

ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 300 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ 
αθνξνχλ ηε θάζε απηή θαη εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά δελ έρνπλ δνζεί 

ζε πξνεγνχκελν ρξνληθφ ζεκείν ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηα 
αηηεζέληα ζηνηρεία γλσζηνπνηνχληαη ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο απηήο, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. 
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7.4.5 Οη δηαγσληδφκελνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη, έρνπλ 
δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 

9 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο 
 
7.5 Γηαρείξηζε ηππηθά απνξξηθζεηζψλ πξνζθνξψλ 

 
Κάζε πξνζθέξσλ πνπ απνθιείζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή, θαιείηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνδηαγσληζκφ λα παξαιάβεη, ππνγξάθνληαο ζρεηηθφ 
έγγξαθν, θιεηζηνχο/ζθξαγηζκέλνπο φπσο ππνβιήζεθαλ, ην Φάθειν Β’, ην 
Φάθειν Γ’ ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηελ/ηηο Δγγπεηηθή/έο Δπηζηνιή/έο 

πκκεηνρήο ζηνΓηαγσληζκφ.  
Η επηζηξνθή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ησλ 

πξνζεζκηψλ γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγψλ θαη ελ γέλεη ελδίθσλ βνεζεκάησλ. 
Δπίζεο, κπνξεί ηα ζηνηρεία απηά λα παξαιεθζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη 

πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ, εθφζνλ ν πξνζθέξσλ δειψζεη 
εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ φηη παξαηηείηαη απφ ην 
δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθπγψλ θαη ελ γέλεη ελδίθσλ βνεζεκάησλ.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε νη Φάθεινη Β’ θαη Γ’ θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 
πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνζθέξνληα κεηά ηελ 

έθδνζε ηπρφλ απνξξηπηηθήο απφθαζεο επί ησλ πξνζθπγψλ θαη ελ γέλεη 
ελδίθσλ βνεζεκάησλ. Σα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ Α’, πιελ ησλ Δγγπεηηθψλ 
Δπηζηνιψλ πκκεηνρήο ζηνΓηαγσληζκφ, ζα θξαηεζνχλ απφ ηε ΓΔΗ θαηά ηελ 

θξίζε ηεο. 
 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ πξνζέιζεη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ λα 

παξαιάβεη ηελ επηζηξεθφκελε θαηά ηα σο άλσ πξνζθνξά ηνπ, ε Τπεξεζία 
πνπ δηελεξγεί ηνΓηαγσληζκφ δχλαηαη λα ηελ θαηαζηξέςεη, ελψ δηαβηβάδεη ηελ 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηνλ εθδφηε απηήο. 

 
7.6 Απνζθξάγηζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ – Πξφζβαζε ζπκκεηερφλησλ 

 

Αθνινχζσοε Δπηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε: 
 

7.6.1 Αλνίγεη ηνπο Φαθέινπο Β’  εθείλσλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί. 

 
 Διέγρεη αλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Πεξηερνκέλσλ πνπ έρεη ζπληάμεη ν πξνζθέξσλ. 
 
7.6.2 Αλαθνηλψλεη ηα βαζηθά ηερληθά ζηνηρεία απηψλ ζηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο εθηφο αλ ν πξνζθέξσλ ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία 
δεηνχληαη έρεη ραξαθηεξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία 

σο «Δκπηζηεπηηθά» ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 
6.1.1.3. 

 

 Αλαθνηλψλεη ή/θαη επηδεηθλχεη θάζε κε ραξαθηεξηζζέλ σο εκπηζηεπηηθφ 
έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνζθνξψλ, ην νπνίν ηπρφλ ζα δεηεζεί. 

 
 Μνλνγξάθεη φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε 

θάθειν. 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ βαζηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ηελ επίδεημε ηπρφλ δεηεζέλησλ 
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εγγξάθσλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο θαη 
ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θάζε δηαγσληδφκελνπ ζηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ 

ππνινίπσλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη. 
 

 

Άπθπο 8 
Σεσνική και Οικονομική Αξιολόγηζη Πποζθοπών 

 
8.1 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 
 

8.1.1 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη ζε δχν δηαδνρηθά ζηάδηα: 
 

- Έιεγρνο πιήξσζεο θξηηεξίσλ επηινγήο, ηερληθψλ ζηνηρείσλ 

πξνζθνξψλ θαη θξηηεξίσλ αλάζεζεο  

- Απνζθξάγηζε – αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

8.1.2 Δπηθνηλσλία κε πξνζθέξνληεο 

 
Η αξκφδηα επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν ηεο:  

 
α. Μπνξεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 310 ηνπ λ. 

4412/2016, λα επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ηνπο πξνζθέξνληεο, γηα 

ηελ παξνρή ή/θαη ππνβνιή, εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο πνπ ζα 
εθηηκάηαη θαηά πεξίπησζε θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 

ησλ επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο,αλαγθαίσλ δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζηνηρείσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, ζρεηηθά κε αζάθεηεο ή ήζζνλνο 
ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή 

ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε ΓΔΗ θξίλεη φηη κπνξνχλ λα 
ζεξαπεπηνχλ.  
Οη δηεπθξηλίζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο απηέο δελ πξέπεη λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη 
λα πξνζδίδνπλ αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. Οπνηαδήπνηε 
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε ππνβάιιεηαη ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ 
ηε ΓΔΗ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Δπίζεο, ε ΓΔΗ κπνξεί λα δεηά πιεξνθνξίεο απφ άιιεο πεγέο, λα 
ιακβάλεη ππφςε θαη λα ζπλεθηηκά, νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηεο. 
 

 
8.1.3 Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

 

Σν απνηέιεζκα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε θάζε ηεο 
ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζήοηνπο γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο 

ηνπο πξνζθέξνληεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφλ, κε έληππε ή ςεθηαθή (e-mail) επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία 
(fax). 
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Γηα ηηο ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη 
ιφγνη πνπ απνθιείζζεθε θάζε κία εμ απηψλ. 

 
ε πεξίπησζε δε ππνβνιήο γξαπηήο αίηεζεο δηαγσληδνκέλνπ ζρεηηθά 
κε ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηά ην πέξαο 

θάζε θάζεο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη εθφζνλ ηα 
ζηνηρεία απηά δελ έρνπλ δνζεί ζε πξνεγνχκελν ρξνληθφ ζεκείν 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε γλσζηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη ην αξγφηεξν 
εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο απηήο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.β ηνπ άξζξνπ 300 ηνπ λ. 4412/2016, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 
 

 
8.2 Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο πξνζθνξψλ κε ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο θαη ηνπο ελ γέλεη εκπνξηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

Η αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή έιεγρν θαη αμηνιφγεζε φισλ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Β’, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ ε πξνζθνξά θάζε πξνζθέξνληνο 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, φζνλ αθνξά ηε 
δπλαηφηεηά ηνπ λα πινπνηήζεη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο έγθαηξα, κε 
πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα. 

 
8.3 Απνηειέζκαηα ηερληθήο αμηνιφγεζεο 

  

Η αξκφδηα επηηξνπή αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηα πξνβιεπφκελα ζηε 

Γηαθήξπμε, θξίλεη αηηηνινγεκέλα γηα φζεο πξνζθνξέο ηπρφλ ζα πξέπεη λα 
απνξξηθζνχλ. 
Σν απνηέιεζκα ηεο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ αλαθνηλψλεηαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηνπο πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξζέληα ζηελ πην 
πάλσ παξάγξαθν 8.1.3. 

 
Οη δηαγσληδφκελνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη, έρνπλ δηθαίσκα 
πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

  
ε πεξίπησζε απφξξηςεο πξνζθνξάο θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ησλ 

πξνζεζκηψλ γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγψλ θαη ελ γέλεη ελδίθσλ βνεζεκάησλ ή 
ζε πεξίπησζε πνπ αζθεζνχλ, κεηά ηελ έθδνζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο επί 
απηψλ, εηδνπνηείηαη ν δηαγσληδφκελνο λα παξαιάβεη επί απνδείμεη 

ζθξαγηζκέλν ην Φάθειν Γ’. 
Δάλ ν πξνζθέξσλ δελ παξαιάβεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ εληφο ηξηψλ 

(3) κελψλ, ε Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ δχλαηαη λα ηελ 
θαηαζηξέςεη, ελψ δηαβηβάδεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηνλ 

εθδφηε απηήο. 
 
8.4 Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ – Πξφζβαζε ζπκκεηερφλησλ - 

Αμηνιφγεζε 
 

8.4.1 Η αξκφδηα επηηξνπή πξνζθαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο, πνπ νη 

πξνζθνξέο ηνπο έρνπλ γίλεη ηερληθά απνδεθηέο, λα παξαζηνχλ ζηελ 
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απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Γ’ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά), νξίδνληαο ηελ 
εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο απηνχ. 

 
Αθνινχζσο, ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν, απνζθξαγίδεηαη ν Φάθεινο Γ’. 

 

 Η αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη θαηαξρήλ αλ νη πξνζθέξνληεο ππέβαιαλ 
κε ην Φάθειν Γ’ φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.4 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 
 

8.4.2 Αλαθνηλψλεη ηα βαζηθά, θαηά ηελ θξίζε ηεο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο.  
 

Αλαθνηλψλεη ή/θαη επηδεηθλχεη, θάζε κε ραξαθηεξηζζέλ ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.1.1.3 σο εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν ή 

νηθνλνκηθφ ζηνηρείν ησλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ηπρφλ ζα δεηεζεί. 
 
Μνλνγξάθεη φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε 

θάθειν. 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, ηελ αλαθνίλσζε ησλ βαζηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ηελ 
επίδεημε ηπρφλ δεηεζέλησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ απηψλ, ε 

δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ ησλ 

ππνινίπσλ δηαγσληδνκέλσλ νινθιεξψλεηαη. 
 
8.4.3 ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ειέγρεη αλ νη πξνζθνξέο πεξηέρνπλ 

απνθιίζεηο απφ ηνπο εκπνξηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο ησλ ηεπρψλ 
ηεο Γηαθήξπμεο, γηα φζα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζην Φάθειν Γ’ ηεο 

πξνζθνξάο.  
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απνθιίζεσλ ηέηνηαο θχζεσο ε πξνζθνξά 
ζα απνξξηθζεί νξηζηηθά. 

 
Αθνινχζσο ην απνηέιεζκα ηνπ σο άλσ ειέγρνπ αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πην πάλσ 
παξάγξαθν 8.1.3.   
 

Οη δηαγσληδφκελνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη, έρνπλ 
δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 

9 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 
 
8.4.4 Πεξαηηέξσ ε Δπηηξνπή: 

- Διέγρεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ζθαικάησλ θαη πξνβαίλεη ζηε δηφξζσζή 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ξεηψο πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 2 ηνπ 
παξφληνο ηεχρνπο. 

- Πξνβαίλεη ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηππηθά απνδεθηψλ θαη σο 
πξνο ηννηθνλνκηθφ ηνπο κέξνο πξνζθνξψλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη 
θαζνξηζηεί ζηε Γηαθήξπμε θαη ππνινγίδεη ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα. 
- πληάζζεη ηνλ πίλαθα κεηνδνζίαο. 
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8.4.5 Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απνηειεί ην ζπγθξηηηθφ 

ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο, κε βάζε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε ζεηξά 
κεηνδνζίαο. 
ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, δηελεξγείηαη θιήξσζε βάζεη ηεο 

νπνίαο ζα δηακνξθσζεί ε ηειηθή ζεηξά κεηνδνζίαο.  
Η θιήξσζε δηελεξγείηαη ζηα γξαθεία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο γηα ην 

Γηαγσληζκφκεηά απφ ζρεηηθή έγθαηξε εηδνπνίεζε παξνπζία 
εθπξνζψπσλ απηψλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, εθφζνλ ην 
επηζπκνχλ. 

 
Ο ΦΠΑ πνπ επηβάιιεηαη ζηελ Διιάδα επί ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα 

εθδνζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα πξνο ηε ΓΔΗ, δελ ζα πεξηιακβάλεηαη 
ζην ηίκεκα θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

 
 

8.4.6 Η αξκφδηα Δπηηξνπή, ηέινο, ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη Πξαθηηθφ     

Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ.  
 

 
 Άπθπο 9   

Δνζηάζειρ Πποζθεπόνηων 

 
Κάζε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ελδηαθεξφκελνο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηε ΓΔΗ, 

δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε ζε θάζε εθηειεζηή πξάμε ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηελ νπνία ζεσξεί φηη ζίγεη, κε λφκηκα, ηα 
ζπκθέξνληά ηνπ.  

Η έλζηαζε απηή αζθείηαη θαηά αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
376 παξάγξαθνο 12 θαη ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ, γηα ηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο ζην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο 
ζχλαςεο ηεο χκβαζεο.  
Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ην Γηαγσληζκφ Τπεξεζία, ζε 

πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε πξνζβαιιφκελε πξάμε 
πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ εληζηάκελνπ.  

Δηδηθά γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη 
κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 

Η εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη απφ αξκφδηα πξνο ηνχην Δπηηξνπή, ε νπνία 
απνηειείηαη απφ ηα παγίσο πξνθαζνξηζκέλα φξγαλα ηεο Δπηρείξεζεο.  

Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο 
νηθείνπο εληζηάκελνπο.   
Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζπλεπάγνληαη δε ηελ αλαζηνιή θαη κφλνλ ηεο ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο.  
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Άπθπο 10 

Θαηακύπωζη – Καηαίωζη -Γιαγωνιζμού 
Αναγγελία Ανάθεζηρ 

 
 

10.1 Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο δηακνξθψζεθε βάζεη ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ζην Άξζξν 8 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη ππφςε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηε ιήςε απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηπρφλ βειηηψζεηο ηεο πξνζθνξάο πνπ 
γίλνληαη απφ ην κεηνδφηε. 

 

10.2 Η πην πάλσ απφθαζεθαηαθχξσζεο γλσζηνπνηείηαη ζηνλ επηιεγέληα αλάδνρν 
θαη αλαγγέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο νη νπνίνη ππέβαιαλ 

απνδεθηέο πξνζθνξέο. 
Η ΓΔΗ ελεκεξψλεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.γ ηνπ άξζξνπ 300 ηνπ λ. 
4412/2016, θαηφπηλ αηηήζεσο πξνζθέξνληνο, γηα ηνλ επηιεγέληα ππνςήθην 

αλάδνρν κε αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ή νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 
γξαπηήο αίηεζεο. 

 

10.3 ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο/έλσζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη 
ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ απηήο θαη ζα ηεζεί δηάηαμε ζην ζπκθσλεηηθφ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα κέιε ηεο ελέρνληαη θαη επζχλνληαη έλαληη ηεο ΓΔΗ 
εληαία, αδηαίξεηα, αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν ην θαζέλα ρσξηζηά, ζα 
εθπξνζσπνχληαη απφ θνηλφ εθπξφζσπν θαη φηη ζα ειέγρεηαη απφ ηε ΓΔΗ ε 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε ζχκπξαμε/έλσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

 
10.4 ε πεξίπησζε Οκίινπ λνκηθψλ πξνζψπσλ ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη 

λα είλαη δηακνξθσκέλε θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ρσξηζηή 
ηηκνιφγεζε απφ ηα κέιε ηνπ Οκίινπ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή 
λνκνζεζία θαη πξαθηηθή.  

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ δελ πιεξνί ηελ 
αλσηέξσ πξνυπφζεζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο λα πεξηβιεζεί λνκηθφ ηχπν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ απφ θνηλνχ 
ηηκνιφγεζε θαη ηφηε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη επηπιένλ ε 
θαηάζεζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ εγγξάθνπ πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη 

ηθαλνπνηείηαη ε πξναλαθεξζείζα απαίηεζε. 
 

10.5 Η ΓΔΗ καηαηψλεη ηνδηαγσληζκφ,εθφζνλ:  
 

α. απέβε άγνλνο ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ιφγσ απφξξηςεο φισλ 

ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ 
 

β. θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
10.6 Δπίζεο, ε ΓΔΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

 

10.6.1 λα καηαηψζεη ηνδηαγσληζκφ ζην ζχλνιν ή ζε κέξνο απηνχ, εθφζνλ 
θξίλεη φηη: 
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α. δηεμήρζε ρσξίο ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαλφλσλ, κε 

ζπλέπεηα ηνλ επεξεαζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο 
 
β. ην απνηέιεζκα είλαη κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Δπηρείξεζε 

 
γ. ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο 

 
δ. κεηαβιήζεθαλ νη αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο 
 

ε. δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ 
αλσηέξαο βίαο 

 
 

 
 

10.6.2 λα αθπξψζεη κεξηθά ηνδηαγσληζκφ αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηνχ ή λα αλακνξθψζεη 
αλάινγα ην απνηέιεζκά ηνπ ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηνπ 

απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
 
 

Άπθπο 11 
Πεπιεσόμενο και ςπογπαθή ύμβαζηρ 

 
11.1 Σν πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεοδηακνξθψλεηαηκε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ην 

αξκφδην φξγαλν ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

11.2 Παξάιιεια ν αλάδνρνο θαιείηαη απφ ηε ΓΔΗ λα πξνζθνκίζεη, εληφο 
επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, 
φζα εθ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.2.Β ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, έρεη παξέιζεη ε 
ηζρχο ηνπο θαη, ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηελ απφθαζε νξηζκνχ 

εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

Δάλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε ησλ ππφςε 

δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο απηψλ, ζεσξνχληαη 
έγθπξα θαη ηζρχνληα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη 

κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ειέγρνπ απηψλ. Οη έλνξθεο 
βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 
πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ειέγρνπ απηψλ. 
 

11.3 Μεηά ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ,ν αλάδνρνο θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
εληφο πξνζεζκίαο ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο κε ηειενκνηνηππία ή 
ειεθηξνληθά θαη δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο κε 

επηζηνιή. 
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11.4 Δάλ απηφο δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ε Δπηρείξεζε έρεη 
ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαη λα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ηεο 

Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ηνπ ζηνδηαγσληζκφ, αθνινχζσο δε λα 
πξνρσξήζεη ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο θαηά ζεηξά 
κεηνδνζίαο γηα αλάδεημε αλαδφρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηζρχνπλ ή 

δέρνληαη λα ηζρχνπλ νη πξνζθνξέο ηνπο. 
 

 
Άπθπο 12 

Δπιθςλάξειρ και Γικαιώμαηα ΓΔΖ 

 
12.1 Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ (ππνβνιή πξνζθνξάο) ηζνδπλακεί κε δήισζε 

ηνπ πξνζθέξνληνο φηη έιαβε πιήξε γλψζε φισλ ησλ φξσλ, ησλ ζηνηρείσλ 
θαη ησλ ηεπρψλ ηεοΓηαθήξπμεο. 

  
12.2 Η ΓΔΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαζέζεη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ή λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ηεχρε ηεο 

Γηαθήξπμεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζα πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθά 
πκπιεξψκαηα ηεο Γηαθήξπμεο, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ ζα δεκνζηεχεηαη φπσο 

θαη ε Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 
12.3 Η ΓΔΗ δελ ζα έρεη επζχλε ή ππνρξέσζε, ζε θακία πεξίπησζε, λα 

απνδεκηψζεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε ή δεκηά πνπ ζα 
έρνπλ ππνζηεί γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλπξνζθνξψλ ηνπο, 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο ή ζ' αλαβιεζεί ή 
καηαησζεί νΓηαγσληζκφο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη ρξφλν θαη γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. Καηά ζπλέπεηα απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνΓηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά, αλεμάξηεηα αλ έγηλαλ ή φρη 
ηειηθά δεθηνί, δελ απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα θαηά ηεο ΓΔΗ απφ 

ηε Γηαθήξπμε απηή θαη ηελ ελ γέλεη ζπκκεηνρή ηνπο ζηνΓηαγσληζκφ. 
 
12.4 Η πξνζθνξά, ε νπνία ππνβάιιεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, 

ζεσξείηαη σο πξφηαζε πξνο ηε ΓΔΗ θαη φρη σο απνδνρή πξφηαζήο ηεο. 
 

12.5 Κάζε παξάιεηςε ζηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ζηελ ππνγξαθή 
νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ, δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζε πξνζθέξνληα λα ηελ 
επηθαιεζηεί πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη εμαηξέζεσο ή ειαηηψζεσο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
 

12.6 Οη φξνηθαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ είλαη 
πξνο φθεινο ηεο ΓΔΗ, ε νπνία δηθαηνχηαη,πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ 
πξνζθνξψλ,λα παξαηηεζεί απ' απηνχο, ρσξίο απηφ λα δεκηνπξγεί θαλέλα 

δηθαίσκα ζηνπο Πξνζθέξνληεο ή ζε άιινπο ηξίηνπο. 
 

πλεκκέλα: 
- Παξαξηήκαηα Ι έσο ΙΙΙ 
 



 
ΓΔΗ Α.Δ./ΓΤΗΠ/ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ   Σ.Θ.150 ΒΔΡΟΙΑ Σηλ.2331 0 44047-45-44   1/5 

 

 
Γιεύθςνζη Τδποηλεκηπικήρ Παπαγωγήρ 
ςγκπόηημα Αλιάκμονα 
 
             Αριθμός Διακήρυξης: Ζ220 1200062869 
 
            Ημερομηνία: 16.09.2019 
 
 

Αντικείμενο: «Κίζθωζη για ηην μεηαθοπά ηος πποζωπικού Βάπδιαρ  

(λειηοςπγίαρ) ηων ΤΖ θηκιάρ & Αζωμάηων   από και 
ππορ ηην Βέποια»    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                     ΤΛΖΚΔΛΑ ΣΔΤΥΟ 2 από 7 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΑ Η εωρ ΗΗΗ 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



 
ΓΔΗ Α.Δ./ΓΤΗΠ/ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ   Σ.Θ.150 ΒΔΡΟΙΑ Σηλ.2331 0 44047-45-44   2/5 

 

  
Γιεύθςνζη Τδποηλεκηπικήρ Παπαγωγήρ 

ςγκπόηημα Αλιάκμονα 
 
 

                                                         Απιθμόρ Γιακήπςξηρ: Ε220 1200062869 
 

           Ημεπομηνία: 16.09.2019 
 
 

Αντικείμενο: «Κίζθωζη για ηην μεηαθοπά ηος πποζωπικού Βάπδιαρ  

(λειηοςπγίαρ) ηων ΤΖ θηκιάρ & Αζωμάηων   από και ππορ 
ηην Βέποια»    

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Ηα 
ΣΗΚΟΙΟΓΗΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Ο  ςπογπάθων κ.  ………………………………………………………. δηλώνω  όηι  ζηιρ  

παπακάηω ηιμέρ  πεπιλαμβάνονηαι όλερ  οι δαπάνερ και οι επιβαπύνζειρ πος 

πποβλέπονηαι από ηην παπούζα ζύμβαζη, καθώρ και ηα γενικά μος έξοδα και ηο 

επγολαβικό μος όθελορ πλην ηος ΦΠΑ πος βαπύνει ηη ΓΔΖ.                                        

 

 
Α/Α 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΟΛΑΓΑ 
ΚΔΣΡΖΖ 
ΣΚΖΚΑΣΟ 

ΔΡΓΟΤ 

(ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΑ) 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΚΖ 
ΚΟΛΑΓΑ 

(απιθμηηικά) 

€ 

ΣΗΚΖ ΚΟΛΑΓΑ 
(ολογπάθωρ) 

€ 

1. 
ΒΔΡΟΗΑ – ΤΖ 
ΦΖΘΗΑ ΘΑΗ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

 

 

 
 

60.420 

 

 

 

 

 

 

2. 
ΒΔΡΟΗΑ – ΤΖ 

ΑΩΚΑΣΩΛ ΘΑΗ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

 30.780   

 
  

 
 
                         
                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Ηβ 
 

 
ΠΡΟΚΔΣΡΖΖ – ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο  ςπογπάθων κ.  ………………………………………………………. δηλώνω  όηι  ζηιρ  

παπακάηω ηιμέρ  πεπιλαμβάνονηαι όλερ  οι δαπάνερ και οι επιβαπύνζειρ πος 

πποβλέπονηαι από ηην παπούζα ζύμβαζη, καθώρ και ηα γενικά μος έξοδα και ηο 

επγολαβικό μος όθελορ πλην ηος ΦΠΑ πος βαπύνει ηη ΓΔΖ. 

 

 
Α
/
Α 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΟΛΑΓΑ 
ΚΔΣΡΖΖ 
ΣΚΖΚΑΣΟ 

ΔΡΓΟΤ 

(ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΑ) 

 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΚΖ 
ΚΟΛΑΓΑ 

(απιθμηηικά) 

€ 

ΤΛΟΙΗΘΟ ΣΗΚΖΚΑ 

(απιθμηηικά) 

€ 

1 

ΒΔΡΟΗΑ – ΤΖ 
ΦΖΘΗΑ ΘΑΗ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

 

 

 

60.420 

 

 

 

 

 

 

2 
ΒΔΡΟΗΑ – ΤΖ 

ΑΩΚΑΣΩΛ ΘΑΗ 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

 30.780   
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗ  
 ΠΗΛΑΘΑ ΟΥΖΚΑΣΩΛ  

 
 

Α/Α  
ΑΡΗΘΚΟ 
ΘΤΘΙΟΦ.  

ΔΡΓΟΣΑ. 
ΘΑΣΑΘ.  

ΣΤΠΟ 
ΟΥΖΚΑΣ  

ΔΣΟ 
ΘΑΣΑΘ.  

ΖΚΔΡΟΚ. 
1ηρ  

ΘΤΘΙΟΦΟΡ.  

ΘΔΔΗ 
ΔΠΗΒΑΣ

ΩΛ  

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΚΤΕΟ  

 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗΗ  
ΠΗΛΑΘΑ ΘΑΣΑΛΟΚΖ ΣΗΚΖΚΑΣΟ 

  

 
Το Σσνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 

 
ΜΔΛΗ ΤΜΠΡΑΞΗ/ ΔΝΩΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ  
 

 
ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Αριθμητικώς 
 

 
ΣΙΜΗΜΑ Δ ΔΤΡΩ Ολογπάφωρ  
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ 

 
  

 
 
 

 
 

ΣΔΤΥΟ 3 ΑΠΟ 7 
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ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΜΒΑΗ 

 
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ …………… κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 
 
α) ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ επσλπκία Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Ηιεθηξηζκνχ Α.Δ., θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ΓΔΗ ΑΔ (εθεμήο ΓΔΗ ή 
Δπηρείξεζε), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Υαιθνθνλδχιε 30, Σ.Κ. 104 

32, φπσο ελ πξνθεηκέλσ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ 
………………………………………………………..…………,  θαη 

 

β) ηνπ δεχηεξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ …………………………………………………………… 
(εθεμήο Αλάδνρνο ή Δξγνιάβνο), πνπ εδξεχεη 

……………………………………………………………… θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ζε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε απφ …………………………………………………………….……, 
 

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά, ρσξίο 
θακία επηθχιαμε ηα αθφινπζα: 

 
 

 
 
 

 
Άπθπο 1 

Σεύση ηηρ ύμβαζηρ 
 
1.1 Η χκβαζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηεχρε ηα νπνία ππνγεγξακκέλα 

απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν:  
α. πκθσλεηηθφ χκβαζεο  

β. Δηδηθνί Όξνη χκβαζεο 
γ. Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ χκβαζεο  
δ. Πξνζθνξά Αλαδφρνπ  

ε. Γεληθνί Όξνη χκβαζεο 
 

1.2 H ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ηεχρε ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν θαζνξίδεη ηε ζεηξά ηζρχνο ησλ φξσλ θαζελφο απφ απηά, ζε 
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην θείκελν ή ζηελ εξκελεία ησλ 

φξσλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ηεπρψλ. 
 

1.3 Οη πεξηγξαθέο, ηα ζηνηρεία, ηα ζρέδηα, ηα ζθαξηθήκαηα θ.ιπ., πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ ππνβαιιφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν 
ζηνηρεία απνηεινχλ πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ δεζκεχνπλ ηελ 

Δπηρείξεζε αιιά ζα έρνπλ ηζρχ κφλν ζην βαζκφ θαη ζηελ έθηαζε πνπ ζα 
εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 
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1.4 Ρεηά ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ φηη ε χκβαζε 
απηή απνηειεί ηε κνλαδηθή ζπκθσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο γηα ην 

ππφςε αληηθείκελν θαη φηη φια ηα έγγξαθα πνπ ηπρφλ αληαιιάρζεθαλ 
κεηαμχ ηνπο, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, θαζψο θαη νη ηπρφλ ζπδεηήζεηο 

θαη ζπκθσλίεο, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πεξηγξαθήο, πνπ έγηλαλ 
πξνθνξηθά ή ζησπεξά θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε χκβαζε απηή 
ζεσξνχληαη φηη δελ έρνπλ ηζρχ, φηη ζηεξνχληαη νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο, φηη δελ ζα δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη φηη δελ 
ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο απηήο. 

Οπνηαδήπνηε πξάμε ή ελέξγεηα ηνπ Αλαδφρνπ, απαξαίηεηε γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία 
πξνο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο, αθφκε θαη αλ ε πξάμε 

ή ελέξγεηα απηή δελ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηε χκβαζε. 
 

1.5 Δπίζεο ζπκθσλείηαη ξεηά φηη φινη νη φξνη ηεο χκβαζεο είλαη εμ ίζνπ 
νπζηψδεηο θαη φηη θάζε κειινληηθή ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ηεχρνπο 
ηεο χκβαζεο ζα γίλεηαη κφλν εγγξάθσο (πκπιεξψκαηα, Δληνιέο 

Σξνπνπνηήζεσο θ.ιπ.). 
 

 
 

Άπθπο 2 
Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 

 

2.1 Με ηε χκβαζε απηή ε Δπηρείξεζε αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη 
ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ έγθαηξε, έληερλε, άξηηα, νηθνλνκηθή θαη 

αζθαιή εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ κε αληηθείκελν, Μίζθωζη 
5θέζιοσ οτήμαηος για ηην μεηαθορά ηοσ προζωπικού βάρδιας  
(λειηοσργίας) ηων ΥΗΣ Σθηκιάς & Αζωμάηων από και προς ηην 

Βέροια, φπσο απηφ αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην παξφλ θαη ζηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ηεχρε θαζψο θαη ζηε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, έηζη ψζηε λα 

είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε θαη ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη θαη ζε πιήξε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

 

2.2 O Μεηαθνξέαο αλαιακβάλεη ηε ξεηή ππνρξέσζε λα εθηειέζεη κε ηδησηηθά 
ή κηζζσκέλα απ' απηφλ νρήκαηα άξηζηεο κεραληθήο θαη γεληθήο  

θαηάζηαζεο,  ηε  κεηαθνξά  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ηεο  Δπηρείξεζεο φπσο 
αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν ηεχρνο «Πεξηγξαθή Αληηθείκελνπ» ηεο 
χκβαζεο θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο. 
  

2.3 Γηα ηε κεηαθνξά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια νρήκαηα πνπ ζα 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

2.4  Η Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηηο θαζνξηζκέλεο ψξεο                   
       εθθηλήζεσο φισλ ησλ δξνκνινγίσλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ, θαζψο θαη  

       ηνλ αξηζκφ ησλ ζηάζεσλ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, χζηεξα        
       απφ έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Μεηαθνξέα. 
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2.5  Η Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα εμαηξέζεη, κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ        

αλαδφρνπ, νρήκαηα ησλ δξνκνινγίσλ φπνπ ν νδεγφο ηνπο ή ν ηδηνθηήηεο 
έρεη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, πνπ δελ ζπλάδεη κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ ζθνπνχ πνπ έρεη επηιεγεί (π.ρ. ρξήζε αιθνφι, θάπληζκα, 

εππξέπεηα, θαζαξηφηεηα νρήκαηνο θ.α.), άιια θαη εάλ ε θαηάζηαζε ηνπ 
ίδηνπ ηνπ νρήκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά επηβαηψλ (π.ρ. θζνξέο 

εμνπιηζκνχ θαη θαζηζκάησλ, παιαηφηεηα , έιιεηςε θιηκαηηζκνχ θ.α.) 
 
 

Άπθπο 3 
ςμβαηικό Σίμημα 

 
3.1 Σν πκβαηηθφ Σίκεκα (πκβαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο) ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 2 ηνπ παξφληνο πκθσλεηηθνχ, 

αλέξρεηαη ζε ………………….…… (αξηζκεηηθά  θαη νινγξάθσο ζε ΔΤΡΩ).  
 

 
3.2 Σν πκβαηηθφ Σίκεκα ππνινγίζηεθε σο άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ 

ηηκψλ κνλάδαο ηνπ “Σηκνινγίνπ” επί ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην Σεχρνο “Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο”. 

 

3.3 Οη αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο ζην ηεχρνο Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο 
έρνπλ αλαγξαθεί θαηά πξνζέγγηζε θαη είλαη ελδεηθηηθέο θαη θαη’ νπδέλα 

ηξφπν ζπληζηνχλ δέζκεπζε ηεο Δπηρείξεζεο. πλεπψο ζα ππφθεηληαη ζε 
απμνκεηψζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είηε ιφγσ ζθαικάησλ, 
είηε ιφγσ κεηαβνιψλ, ηηο νπνίεο ε Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη λα επηθέξεη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Οη πιεξσκέο ζα 
γίλνληαη κφλν γηα ηηο πξαγκαηηθά εθηειεζζείζεο πνζφηεηεο εξγαζηψλ. Σα 

πνζά πνπ ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη βάζεη ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο ππνινγίδνληαη σο άζξνηζκα:  

  

     - Tσλ  πνζψλ  πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  ηελ  πξφζζεζε  ησλ  γηλνκέλσλ 
πνζνηήησλ ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ, φπσο απηέο ηειηθά ζα 

θαζνξηζηνχλ  ζηηο  εγθεθξηκέλεο  ηειηθέο  επηκεηξήζεηο,  επί  ηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ ή ηηο ηηκέο κνλάδαο λέσλ 

εξγαζηψλ 
 
3.4  ηελ ηηκή δξνκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηηο απνδνρέο ησλ 

νδεγψλ θαζψο θαη ε δαπάλε γηα ηπρφλ ππεξσξηαθή απαζρφιεζή ηνπο, ην 
θφζηνο  θαπζίκσλ,  ιηπαληηθψλ  θαη  ζπληεξήζεσο  ηνπ  νρήκαηνο,  νη 

       επηβαξχλζεηο Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, νη θφξνη, ηα ηέιε, ηα ηέιε 
δηνδίσλ,ηα ηέιε ραξηνζήκνπ γηα ηηο πιεξσκέο, ε ηπρφλ ραξηνζήκαλζε 
ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο,  νη  εηζθνξέο,  ε  αζθάιηζε  φζσλ  επηβαίλνπλ  

θαη ηξίησλ θαη γεληθά νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά βάξε γηα ην Γεκφζην, 
Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο θαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ην 

θέξδνο ηνπ Δξγνιάβνπ, θαζψο θαη φιεο γεληθά νη λφκηκεο επηβαξχλζεηο 
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πνπ επηβάιινληαη ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα νρήκαηα θαη θάζε δαπάλε πνπ 
δελ θαζνξίδεηαη εδψ.  

 
 3.5 Σν πκβαηηθφ Σίκεκα ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε κε ηνλ ηξφπν θαη ζηελ 

έθηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 9 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο.  
 
3.6 ην πκβαηηθφ Σίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα Άξζξα 17 θαη 19 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 
Δηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ηα νπνία επηβαξχλεηαη ν 

Αλάδνρνο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θξάηεζε 0,06% ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία ππνινγίδεηαη 
επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο χκβαζεο. 

 
 

Άπθπο 4 
Γικαιώμαηα Πποαίπεζηρ 

  

Η ΓΔΗ δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα µεηψζεη ην αληηθείκελν ηεο χµβαζεο µέρξη 
30% ή λα ην απμήζεη µέρξη 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, θαζψο 

θαη ηα ρξνληθά φξηα απηήο, ρσξίο ν Αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε.  

  
Η ΓΔΗ ΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο χκβαζεο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κέρξη έμη (6) κήλεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 
Άπθπο 5 

Σιμολογήζειρ – Πληπωμέρ 
 
Με ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ θαη ηνπ Άξζξνπ 18 ησλ 

Γεληθψλ Όξσλ νη ηηκνινγήζεηο θαη νη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζα γίλνληαη σο 

αθνινχζσο: 
 
5.1 Οη πιεξσµέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλνληαη µε βάζε κεληαίεο 

πηζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα πξνζδηνξίδνπλ ηα δξνκνιφγηα πνπ έρνπλ 
εθηειεζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

5.2. Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο είλαη ηα 
εμήο: 

 

 Πηζηνπνίεζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη 

ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο χµβαζεο, εγθεθξηκέλε απφ ην 
αξµφδην φξγαλν ηεο ΓΔΗ Α.Δ. 

 Καηαζηάζεηο ησλ δηαδξνκψλ πνπ έγηλαλ ην ζπγθεθξηκέλν µήλα, ζε 
δχν αληίηππα. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα ειέγρνληαη θαη ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Αξµφδηαο Τπεξεζίαο ηεο 

ΓΔΗ Α.Δ. 
 Σηκνιφγην Τπεξεζηψλ θαηάιιεια ζεσξεκέλν 
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 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνµίµνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ µε ηελ 
νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ ηεξεζεί απαξεγθιίησο νη δηαηάμεηο 

ηεο Δξγαηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Ννµνζεζίαο γηα ην απαζρνινχκελν 
Πξνζσπηθφ απφ απηφλ ή/θαη ηνλ Τπεξγνιάβν γηα ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ (βι. θαη Παξαγξ. 10 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 
παξφληνο). 

 Θεσξεκέλα απφ ην ΙΚΑ αληίγξαθα µηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη Τπεξγνιάβνπ γηα ηελ πεξίνδν 
αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Αληίγξαθα παξαζηαηηθψλ, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή 
µέζσ Σξαπέδεο ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Αλάδνρν ή 
Τπεξγνιάβν απηνχ, πνπ απαζρνιήζεθε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ 

ηηκνινγίνπ, ην νπνίν ηπρφλ ζα δεηεζεί απφ ηα αξµφδηα φξγαλα ηεο 
ΓΔΗ Α.Δ. 

 

Η πιεξσµή ησλ παξερνκέλσλ µεληαίσλ ππεξεζηψλ ζα δηελεξγείηαη ηελ 24ε 

εµέξα ηνπ ηξίηνπ µήλα µεηά ην µήλα έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηελ ππνβνιή 
φισλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 
 

Άπθπο 6 

Πποθεζμίερ Πέπαηορ - Ππόγπαμμα Δκηέλεζηρ ανηικειμένος  
 

6.1 Πξνζεζκίεο πέξαηνο αληηθεηκέλνπ  
 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη πην θάησ.  
Όιεο νη πξνζεζκίεο κεηξηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο 

χκβαζεο. 
 

6.1.1  Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο Λφγσ  ηεο  ηδηνκνξθίαο  ηνπ  έξγνπ,  σο        
  ηκεκαηηθή  πξνζεζκία ζεσξείηαη  ε  εθηέιεζε  θάζε  δξνκνινγίνπ         
           θαηά  θαη  εληφο  ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη. 

 
6.1.2   πλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο Γψδεθα (12) κήλεο. 

 
 

Άπθπο 7 

Ποινικέρ Ρήηπερ 
 

7.1 Πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Άξζξν 21 ησλ Γεληθψλ Όξσλ χκβαζεο 
ξεηά ζπκθσλείηαη φηη νη Πνηληθέο Ρήηξεο νθείινληαη θαη πιεξψλνληαη ζηε 
ΓΔΗ θερσξηζκέλα θαη αζξνηζηηθά, αλεμάξηεηα αλ ε Δπηρείξεζε έρεη 

ππνζηεί δεκηέο, θαη φηη νη Πνηληθέο Ρήηξεο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ είλαη 
εχινγεο θαη δίθαηεο. 

Οη Πνηληθέο Ρήηξεο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 
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7.2 Πνηληθέο Ρήηξεο γηα θαζπζηεξήζεηο :  
7.2.1 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί επαλεηιεκκέλα θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλαρψξεζε ησλ νρεκάησλ απφ ηηο αθεηεξίεο κε ρξνληθή δηάξθεηα 
κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) ιεπηά ηεο ψξαο, αιιά κηθξφηεξε απφ 

δέθα (10) ιεπηά θαη αθνχ ππεξβνχλ ηηο εηθνζηηέζζεξηο (24) 
ζπλνιηθά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε 
θαη ησλ άιισλ δηθαησκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο, επηβάιιεηαη ζην 

Μεηαθνξέα πνηληθή ξήηξα, γηα θάζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ 
ζην εμήο παξαηεξεζεί, ίζε κε ην δηπιάζην πνζφ ηνπ 

ζπκθσλεζέληνο θνκίζηξνπ.  
  
7.2.2 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο αλαρψξεζεο ησλ νρεκάησλ απφ ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο αθεηεξίεο, δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ δέθα (10) 
ιεπηψλ ηεο ψξαο ζα εθαξκφδνληαη ηα εμήο : α.  To κεηαθεξφκελν 

πξνζσπηθφ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπ άιια πξφζθνξα 
κέζα (π.ρ. ΣΑΥΙ, Ι.Υ., θ.ιπ.) θαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε κε ηα 
κέζα απηά ζα επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην Μεηαθνξέα. β.   Γηα   ηηο   

πέληε   (5)   πξψηεο   θνξέο,   πνπ   ζα   ζεκεησζεί   ε 
πξναλαθεξφκελε θαζπζηέξεζε, ν Μεηαθνξέαο επηβαξχλεηαη κφλν 

κε ηελ θαηαβνιή ηεο παξαπάλσ δαπάλεο (α). γ. Γηα θάζε κία θνξά 
πέξαλ ηεο 5εο θαη κέρξη δέθα 10) θαζπζηεξήζεηο ν Μεηαθνξέαο 

επηβαξχλεηαη κε ηελ παξαπάλσ δαπάλε (α) θαη επηπιένλ κε 
θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο ίζεο κε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν 7.2.1. δ.  Γηα θάζε κία θαζπζηέξεζε πέξαλ 

ηεο 10εο θνξάο, ν Μεηαθνξέαο εθηφο απφ ηελ παξαπάλσ δαπάλε 
(α), επηβαξχλεηαη θαη κε θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο ίζεο κε απηή 

πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.2.1 πξνζαπμεκέλε θαηά 50%.  
  

7.2.3 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: - κε εθηέιεζεο 

ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ δξνκνινγίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πνπ δελ 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΓΔΗ ή ζε απνδεδεηγκέλε αλσηέξα βία:  

 

 - κε εθηέιεζεο δξνκνινγίνπ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ηνπ 

δηαηηζέκελνπ νρήκαηνο ή ιφγσ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Μεηαθνξέα,  

-  κεξηθήο εθηέιεζεο δξνκνινγίνπ (δειαδή φρη απφ ηελ αθεηεξία 

ή/θαη κεξηθή εθηέιεζε),  
-  πιεκκεινχο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο εκθάληζεο ηνπ 

νρήκαηνο, φπσο   θαζαξηφηεηαο,   ξαγηζκέλσλ   παινπηλάθσλ,   
ηνπνζεηεκέλσλ εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά αθηζψλ ή 
εκβιεκάησλ θνκκάησλ,  

-  ζπλέρηζεο ρξεζηκνπνίεζεο νρήκαηνο ην νπνίν έρεη θξηζεί 
αθαηάιιειν ή ζην νπνίν δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί ηπρφλ 

ειιείςεηο ή ειαηηψκαηα,  
-  αλεθνδηαζκνχ ησλ  νρεκάησλ κε θαχζηκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δξνκνινγίσλ,  

-   ή έιιεηςε αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ ή ε κε ηνπνζέηεζή ηνπο 
ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη,  

-   ή έιιεηςε εθεδξηθνχ ηξνρνχ,   
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ζεσξνχληαη φκνηεο θαη ζπλππνινγίδνληαη  κε  ηηο  πεξηπηψζεηο  ηεο  

παξαγξάθνπ  7.2.2  ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
  

7.2.4 ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο ηνπ Μεηαθνξέα ιφγσ  
βιάβεο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  εθηέιεζεο  ηνπ  δξνκνινγίνπ,  ην 
πξνζσπηθφ  ηνπ  ηαζκνχ  κπνξεί  λα  κεηαθηλεζεί  κε  ηαμί  ή  

άιιν πξφζθνξν κέζν.  
ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

7.2.2α, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα, φηη ν Μεηαθνξέαο δελ ζα 
δχλαηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο.  

Σν εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ νδεγνχ 
ή ηνπ επηθεθαιήο ηνπ νρήκαηνο.  

ε πεξίπησζε πνπ ην ίδην φρεκα ηνπ Μεηαθνξέα αθηλεηνπνηείηαη 
θαη’ εμαθνινχζεζε ιφγσ βιάβεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
δξνκνινγίσλ, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν εγθεθξηκέλν. 

 
 

7.3  Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ Πνηληθψλ Ρεηξψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 
10% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πξνζαπμεκέλνπ κε ηα ηηκήκαηα ησλ 

ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο 
 
7.4  Οη Πνηληθέο Ρήηξεο επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο ΓΔΗ, ε 

νπνία πξνβαίλεη ζε ηζφπνζεο παξαθξαηήζεηο απφ επφκελεο, κεηά ηελ 
επηβνιή ηνπο, πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν. Η νξηζηηθή εθθαζάξηζε ησλ 

Πνηληθψλ Ρεηξψλ δηελεξγείηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.  

  

7.5  Δθφζνλ, εθθξεκεί αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο 
πξνζεζκίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γεληθψλ Όξσλ, ε ΓΔΗ κπνξεί λα 

αλαζηείιεη ηελ παξαθξάηεζε έλαληη ηεο αληίζηνηρεο Πνηληθήο Ρήηξαο 
κέρξη λα εθδνζεί ε ηειηθή απφθαζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο 
Δπηρείξεζεο.  

 
 

Άπθπο 8 
Δγγςήζειρ Δκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ  

 

8.1 Ο Αλάδνρνο σο Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο θαηέζεζε ζηελ Δπηρείξεζε 
ζήκεξα, ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αξηζκφο ………… πνπ εμέδσζε 

………………………. γηα ην πνζφ ησλ …………. Δπξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% 
θαη έρεη δηάξθεηα ηζρχνο 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο 
χκβαζεο. 

 
8.2 Γηα νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο θαη εθφζνλ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απμήζεηο καδί ππεξβαίλνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 
απηνχ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκαηηθή 
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Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ε αμία ηεο νπνίαο ζα αληηζηνηρεί 
ζην ζχλνιν ηεο επαχμεζεο ηνπ πκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

 
 

Άπθπο 9 
Αναθεώπηζη Σιμών  

 

Γελ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ηηκψλ γηα ηελ παξνχζα χκβαζε. 
 

 
Άπθπο 10  

Δςθύνη Ένωζηρ/ύμππαξηρ  

 
10.1 πκθσλείηαη ξεηά φηη φια ηα κέιε ηεο χκπξαμεο ελέρνληαη θαη 

επζχλνληαη έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο εληαία, αδηαίξεηα, αιιειέγγπα, θαη ζε 
νιφθιεξν ην θάζε έλα ρσξηζηά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πάζεο θχζεσο 
ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ε χκπξαμε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. 

 
10.2 πκθσλείηαη επίζεο φηη ζα εθπξνζσπνχληαη κε θνηλφ εθπξφζσπν θαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηελ 
Δπηρείξεζε ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ χκπξαμε φισλ ησλ κειψλ 

απηήο ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο χκπξαμεο. 
 
 

Άπθπο 11  
Δγγςήζειρ αναθοπικά με επίκληζη ικανοηήηων Σπίηος 

  
 
 

 
Άπθπο 12 

Ιζσύρ ηηρ ύμβαζηρ 
 
Η χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ……………..…… 

 
Η παξνχζα χκβαζε ππνγξάθεηαη ζε δχν πξσηφηππα απφ ηα νπνία ην έλα 

πήξε ε Δπηρείξεζε θαη ην άιιν ν Αλάδνρνο.  
 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  
  

  
 ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 
 

 
Άρθρο 1 

Δκπροζώπηζη ηης Δπιτείρηζης 
 

Αξκόδηα Γηεύζπλζε ηεο ΓΔΗ γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ζε όια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο απηήο από ηνλ Αλάδνρν είλαη 
ην πγθξόηεκα Αιηάθκνλα/ ΤΗ θεθηάο. 

Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηεο/ησλ σο άλσ Γηεύζπλζεο/εσλ θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο 
Δπηρείξεζεο, είλαη ηα αθόινπζα:  
 

- Γηεύζπλζε …… 
Σαρ. Γ/λζε:  …… 

Ολνκαηεπώλπκν: …… 
Σειέθσλν: +30 …… 
Φαμ: +30 …… 

e-mail: ………….@dei.com.gr  
 

 
Άρθρο 2 

Δκπροζώπηζη ηοσ Αναδότοσ 
 

2.1 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ν Αλάδνρνο γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ 

Δπηρείξεζε ηνλ θύξην εθπξόζσπό ηνπ, ν νπνίνο ζα είλαη λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο λα 
ηνλ εθπξνζσπεί ζε όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο θαη λα 

πξνβαίλεη εμ νλόκαηόο ηνπ ζηελ ηαθηνπνίεζε όισλ ησλ δηαθνξώλ θαη δηαθσληώλ 
πνπ ελδερνκέλσο ζα αλαθύνληαη. 

 

Ωο εθπξόζσπνο θαηά ηα σο άλσ ηνπ Αλαδόρνπ νξίδεηαη ν/ε: 
Ολνκαηεπώλπκν: …… 

Σίηινο:  …… 
Γηεύζπλζε: …… 
Σειέθσλν: …… 

Φαμ: …… 
e-mail: …… 

 

mailto:@deddie.%20gr
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Άρθρο 3 
Τπεργολάβοι – Τποπρομηθεσηές - σνεργαζία Αναδότοσ με Σρίηοσς 

 

 
 

Άρθρο 4 

Προζωπικό Αναδότοσ 
 

4.1  Ο Μεηαθνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απαζρνιεί ζηα νρήκαηα εμαηξεηηθνύ ήζνπο           
πξνζσπηθό (νδεγνύο), ην νπνίν λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα θαη εππξέπεηα ζην 
κεηαθεξόκελν πξνζσπηθό ηεο ΓΔΗ. Οη νδεγνί πξέπεη λα θαηέρνπλ ηελ θαηά λόκν 

απαηηνύκελε άδεηα νδήγεζεο, θαζώο θαη λα δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλε 
επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα θαη επίδνζε. Η Δπηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ ηππηθώλ θαη ινηπώλ απαηηνπκέλσλ πξνζόλησλ ησλ νδεγώλ 
ηνπ Μεηαθνξέα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνύληαη νη ελ ιόγσ απαηηήζεηο 
δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ, ν δε 

Μεηαθνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ εθάζηνηε απόθαζε ηεο 
Δπηρείξεζεο γηα ηελ ππόςε αληηθαηάζηαζε ρσξίο πξνθάζεηο, ελώ ε κε άκεζε 

ζπκκόξθσζή ηνπ, παξέρεη ζηελ Δπηρείξεζε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα 
ύκβαζε.  

  
4.2   Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα ηεξνύλ απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα 

Οδηθήο Κπθινθνξίαο θη αθόκε λα γλσξίδνπλ όηη :  
  

•  Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ αιόγηζηα ηα ερεηηθά όξγαλα (θόξλεο) ησλ 

νρεκάησλ, παξά µόλν ζε απνιύησο αλαγθαίεο πεξηπηώζεηο.  
 •  Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζε πςειή έληαζε ξαδηόθσλα, θαζεηόθσλα 

θαη ζπζηήκαηα ζπλελλνήζεσλ (CB).   
•  Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ αιόγηζηα θηλεηά ηειέθσλα παξά µόλν αλ 

ππάξρεη ζνβαξόο ιόγνο θαη αθνύ ην όρεκα πνπ νδεγνύλ είλαη ζε ζηάζε.   

•  Γελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα εληόο ηνπ νρήκαηνο, ε ρξήζε αιθνόι ή άιισλ 
νπζηώλ.  

  
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηθεθαιήο ησλ 
δηαδξνκώλ.  

  
Η Δπηρείξεζε δύλαηαη γηα ζνβαξνύο θαη ηεθκεξησκέλνπο ιόγνπο λα δεηήζεη 

αληηθαηάζηαζε ησλ νδεγώλ.  
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απνκαθξύλεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη ζε ηξείο (3) εκέξεο 
από ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο ∆ΔΗ. Α.Δ. ην κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ηειεπηαίαο ζεσξείηαη αθαηάιιειν.  
Η ελ ιόγσ απνκάθξπλζε ή/θαη αληηθαηάζηαζε δελ ζπληζηά ιόγν απνδεκίσζεο γηα 

ηνλ Αλάδνρν ή αηηία θαζπζηέξεζεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ.  
  
4.3   πκθσλείηαη ξεηά, όηη ε Δπηρείξεζε δελ έρεη θαµία λνµηθή ζρέζε θαη µάιηζηα ζρέζε 

µίζζσζεο ππεξεζηώλ ή πξόζιεςεο µε ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηα νρήκαηα, 
από ην Μεηαθνξέα.  

Σέηνηνπ είδνπο ζρέζε έρεη µόλν ν Μεηαθνξέαο ν νπνίνο πξνζιαβαίλεη θαη απνιύεη ην 
πξνζσπηθό ησλ νρεκάησλ ηνπ, αλαιακβάλνληαο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεώζεηο θαη 
επζύλεο απέλαληη ζην πξνζσπηθό απηό, αιιά θαη επηβαξπλόκελνο µε ηελ πιεξσµή 

ηνπ µηζζνύ θαη όισλ γεληθά ησλ αµνηβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ. 
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Άρθρο 5 

Δσθύνες Αναδότοσ  
 

5.1 Οςηγελείο κεηαβνιέο 
 

5.1.1 Ο Αλάδνρνο δεζκεύεηαη όηη ζε πεξίπησζε νςηγελνύο κεηαβνιήο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ αλαθνξηθά 
κε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε κε ζπλδξνκή ιόγσλ απνθιεηζκνύ, πνπ ν 

Αλάδνρνο είρε δειώζεη όηη πιεξνί ή/θαη είρε πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά 
απνδεηθηηθά πιήξσζεο απηώλ ζην πιαίζην ηνπ πξνεγεζέληνο δηαγσληζκνύ 
κέρξη θαη ηε ζύλαςε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, λα γλσζηνπνηήζεη ζηε ΓΔΗ 

ακειιεηί ηελ ππόςε κεηαβνιή, άιισο ε ΓΔΗ ζα δύλαηαη λα εθαξκόζεη ην 
Άξζξν 25.1 ησλ Γεληθώλ Όξσλ πεξί θαηαγγειίαο ηεο ύκβαζεο κε 

ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
5.1.2 Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη εάλ ν Αλάδνρνο: 
 

• δελ πξνζθνκίζεη έγθαηξα θαη πξνζεθόλησο επηβεβαησηηθά έγγξαθα πεξί 
κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ, νπνηεδήπνηε απαηηεζνύλ απηά από 
ηελ Δπηρείξεζε, 

 
• έρεη ππνβάιεη νπνηεδήπνηε, αλαθξηβείο ή ςεπδείο δειώζεηο ή 

αιινησκέλα θσηναληίγξαθα δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ εγγξάθσλ,  
 

ηόηε ε ΓΔΗ δύλαηαη λα εθαξκόζεη ην Άξζξν 25.1 ησλ Γεληθώλ Όξσλ πεξί 

θαηαγγειίαο ηεο ύκβαζεο κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ θαη δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα απνθιεηζκνύ ηνπ από κειινληηθέο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 
5.2 Σήξεζε εξγαηηθήο, αζθαιηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο 

 

5.2.1 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κόλνο ππεύζπλνο έλαληη ηεο 
ΓΔΗ, γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ ή από Τπεξγνιάβνπο ηνπ 
πξνζσπηθό, θαζώο θαη ησλ ηπρόλ ζπλεξγαδόκελσλ κε απηνύο ηξίηνπο κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ 
ηεο ύκβαζεο. 

 

5.2.2 Ο Αλάδνρνο θαη νη Τπεξγνιάβνη ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ απαξεγθιίησο ηηο 
δηαηάμεηο ηηο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθό ηνπο 

πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ηεο ύκβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΗ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαηαβνιήο ζην πξνζσπηθό ηνπο ησλ λνκίκσλ 
απνδνρώλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο ησλ 

πξνβιεπόκελσλ από ηελ νηθεία ζύκβαζε εξγαζίαο, ηεο ηήξεζεο ηνπ λνκίκνπ 
σξαξίνπ, ηεο θαηαβνιήο ησλ εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελσλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο, ηεο απζηεξήο ηήξεζεο ησλ όξσλ πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ιπ. 

  
Ο Αλάδνρνο ππέρεη ηηο παξαπάλσ έλαληη ηεο ΓΔΗ ππνρξεώζεηο, ηόζν γηα ην         
πξνζσπηθό πνπ ν ίδηνο ζα απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο, όζν θαη 

γηα ην πξνζσπηθό ησλ ηπρόλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ππνζρόκελνο θαη 
εγγπώκελνο ηελ νξζή ηήξεζή ηνπο θαη εθ κέξνπο ησλ ηπρόλ ππεξγνιάβσλ 

ηνπ. 
 
5.2.3 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο από ηνλ Αλάδνρν ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπ ζε ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, ε 
Δπηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ηε δηαθνπή ησλ παξερόκελσλ 
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ππεξεζηώλ κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε 

ππνρξενύηαη λα θαιύςεη κε δαπάλεο ηνπ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζή ηεο (επηβνιή πξνζηίκσλ, δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, απνδεκηώζεηο 

ππέξ ηξίησλ θ.ιπ.).  
Οη πην πάλσ επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ δελ είλαη πεξηνξηζηηθέο θαη δελ κεηώλεηαη 
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ε απνθιεηζηηθή ηνπ επζύλε, σο εξγνδόηε, ζηα ζέκαηα 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ησλ ηπρόλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 
 

5.2.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ ηζρύνπζα εζληθή θαη 
ελσζηαθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.  
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο ύκβαζεο θαη δελ 
κεηώλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ε επζύλε ηνπ απηή. 

 
5.3 Κνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ ζηηο αξκόδηεο αξρέο 

 

Η ΓΔΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη αληίγξαθν ηεο ύκβαζεο, θαζώο θαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ απαζρνινύκελνπ ζην πιαίζην ηεο ύκβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Δπηρείξεζεο πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ ή/θαη ηνπ Τπεξγνιάβνπ, ζην θαηά ηόπν 
αξκόδην Σκήκα Κνηλσληθήο Δπηζεώξεζεο ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 

(ΔΠΔ), θαζώο θαη ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ), πξνθεηκέλνπ 
λα ειεγρζεί ε απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο Δξγαηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 
 

5.4  Δπζύλε αηπρεκάησλ  
  

Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο 
ύκβαζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αηηία, είηε ζην πξνζσπηθό ηνπ Μεηαθνξέα είηε 
ζην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΗ, είηε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, επηβάηε ή όρη ησλ νρεκάησλ, 

θαζώο θαη ζε πξάγκαηα απηώλ θαη ηεο ΓΔΗ, είηε απηά βξίζθνληαη έμσ από ηα νρήκαηα 
είηε κεηαθέξνληαη κε ηα νρήκαηα, ε επζύλε βαξύλεη απνθιεηζηηθά θαη εμνινθιήξνπ 

κόλν ην Μεηαθνξέα, ελώ ε ΓΔΗ απαιιάζζεηαη από θάζε επζύλε γηα όια ηα 
παξαπάλσ. Η επζύλε απηή πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο απνδεκίσζεο γηα 
ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην πξνζσπηθνύ, γηα ςπρηθή νδύλε ή εζηθή βιάβε θαη γηα 

πιηθέο δεκηέο όισλ ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ θαη πξαγκάησλ.  
  

5.5   Αζθάιηζε νρεκάησλ  
  

5.5.1  Σα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην Μεηαθνξέα πξέπεη λα είλαη 

αζθαιηζκέλα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο. Η δε αζθάιηζε 
ππνρξεσηηθά λα αθνξά θαη λα θαιύπηεη όιεο γεληθά ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη  ζηελ  παξαθάησ  παξάγξαθν  5.5.4.  Η  ύπαξμε  αζθάιηζεο  ζα 
απνδεηθλύεηαη κε ηελ επίδεημε ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ, ηα νπνία καδί 
κε ηηο απνδείμεηο εμόθιεζεο ησλ αζθαιίζηξσλ, ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη 

θαη λα θαηαζέζεη ζηε ΓΔΗ ν Μεηαθνξέαο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.   
  

5.5.2  ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεηαη θαη ν όξνο όηη 
ε ηπρόλ ιήμε ή ιύζε ή αθύξσζε ή αλαζηνιή ησλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα έρεη ηζρύ 
έλαληη ηεο ΓΔΗ πξηλ από ηελ πάξνδν δεθαέμη (16) ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ από 

ηελ έγγξαθε πξνεηδνπνίεζή ηεο γηα ηα παξαπάλσ, από ηνλ Αζθαιηζηή.  
  

5.5.3  Ο Μεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώζεη ηνλ Αζθαιηζηή ηνπ ζρεηηθά 
κε ηνλ παξαπάλσ όξν, ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη αλάκεζα ζηνπο 
άιινπο όξνπο ησλ Αζθαιηζηήξησλ πκβνιαίσλ. 
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5.5.4  Ο Μεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα όζν δηαξθεί ε ύκβαζε, λα έρεη 

αζθαιηζκέλα ηα νρήκαηα γηα ηηο παξαθάησ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο θαη γηα 
πνζό πνπ αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε:  

  

α)  1.220.000,00 € αλά ζύκα γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην ή θαη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή ή ςπρηθή νδύλε ζε ηξίηνπο κε επηβαίλνληεο ζηα 
νρήκαηα.  

  

β)  1.220.000,00 € αλά αηύρεκα, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ ζπκάησλ, 

γηα  πιηθέο  δεκηέο  ζε  ηδηνθηεζία  ή  πξάγκαηα  ηεο  ΓΔΗ  ή  ηξίησλ, 
επηβαηλόλησλ θαη κε, είηε απηά βξίζθνληαη εθηόο ησλ νρεκάησλ είηε 
κεηαθέξνληαη από απηά.  

  

γ)  Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Μεηαθνξέα δελ ηνλ απαιιάζζεη από ηηο 

ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ απέλαληη ζηε ΓΔΗ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη 
ν Μεηαθνξέαο επζύλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ηηο εμαηξέζεηο θαη 

απαιιαγέο ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα.  
  

δ)  Δάλ  ηα  πξνβιεπόκελα  πνζά  αζθάιηζεο  γηα  θάζε  κία  από  ηηο 
πξναλαθεξζείζεο πεξηπηώζεηο είλαη, από ην λόκν θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 
πςειόηεξα από απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα ύκβαζε, ηζρύ 

έρνπλ ηα αληηζηνίρσο πςειόηεξα πνζά αζθάιηζεο 
 

 
Άρθρο 6 

Σρόπος Πληρωμής - Γικαιολογηηικά 

 
Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Άξζξν 5 ηνπ πκθσλεηηθνύ γηα ηε ζύληαμε ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ, ηηο πιεξσκέο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 
 

6.1 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κόλν γηα ηηο πξαγκαηηθά παξαζρεζείζεο από ηνλ Αλάδνρν 
θαη πηζηνπνηεζείζεο από ηε ΓΔΗ ππεξεζίεο. 
Γηα ηελ πιεξσκή ησλ παξαζρεζεηζώλ ππεξεζηώλ απαηηείηαη: 

 

6.1.1 Δγθεθξηκέλε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία πηζηνπνίεζε παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο. 
  

6.1.2 Μεηά ηελ σο άλσ πηζηνπνίεζε ν Αλάδνρνο εθδίδεη θαη πξνζθνκίδεη ζηε ΓΔΗ 
Σηκνιόγην, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη εληόο ηεο 
πξνβιεπόκελεο από απηή πξνζεζκίαο. 

 
6.2 Έθαζην ηηκνιόγην ζα εθδίδεηαη ζην όλνκα ηεο ΓΔΗ θαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε 

πηζηνπνίεζε ζα ππνβάιινληαη από ηνλ Αλάδνρν ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία κε 
δηαβηβαζηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα επηζπλαπηόκελα 
έγγξαθα. 

 
6.3 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα  

Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκώλ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε Αζθαιηζηηθήο 
Δλεκεξόηεηαο ζε ηζρύ. Η ζρεηηθή Βεβαίσζε πξνζθνκίδεηαη από ηνλ Αλάδνρν κεηά από 
ζρεηηθό αίηεκα ηεο Δπηρείξεζεο εληόο εύινγεο πξνζεζκίαο θαη θαηά κέγηζην εληόο 

πέληε (5) εκεξώλ από ηε γλσζηνπνίεζή ηνπ. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θιεζεί λα 
πξνζθνκίζεη επηθαηξνπνηεκέλε αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα εάλ έρεη εθπλεύζεη ε ηζρύο 

ηεο πξνεγνύκελεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο. 
 

6.4 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Αλαδόρνπ κε ηελ νπνία ζα 

βεβαηώλεηαη όηη έρνπλ ηεξεζεί απαξεγθιίησο νη δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο θαη 
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Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο γηα ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό από απηόλ ή/θαη ηνλ 

Τπεξγνιάβν ηνπ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ.  
 

6.5 Κάζε έγγξαθν πνπ δύλαηαη λα απνδείμεη ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιήζεθε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ 
ηηκνινγίνπ, ην νπνίν ηπρόλ ζα δεηεζεί από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο ΓΔΗ. 

 
 

6.6 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηελ 24ε εµέξα ηνπ ηξίηνπ µήλα µεηά ην µήλα από ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Σηκνινγίνπ εθόζνλ: 

  

α. ην ηηκνιόγην ζπλνδεύεηαη από ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε ηεο πην πάλσ 
παξαγξάθνπ 6.1.1, 

β. έρνπλ ππνβιεζεί ε Τπεύζπλε Γήισζε θαη ηα απνδεηθηηθά ηεο πην πάλσ 
παξαγξάθνπ 6.5,  

 

γ. έρνπλ ππνβιεζεί όια ηα ππόινηπα ζρεηηθά έγγξαθα βάζεη ηεο πην πάλσ 
παξαγξάθνπ 6.3. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηηο σο άλσ πξνζεζκίεο θαη θαζπζηεξεί 

ζηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ απηώλ, ε σο άλσ πξνζεζκία παξαηείλεηαη 
ηζόρξνλα κε ηελ θαζπζηέξεζε. 
 

Δπηπξόζζεηα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα (κόλν γηα ηηο ζπκβάζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ 
εθρσξεζεί) λα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν ν αλαινγώλ ΦΠΑ ην αξγόηεξν πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ, εθόζνλ ν Αλάδνρνο ζπκθσλήζεη γηα 
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο ηεο ηηκνινγνύκελεο αμίαο θαηά 

ηξηάληα (30) εκέξεο επηπιένλ ηεο αλαθεξόκελεο πην πάλσ πξνζεζκίαο. 
ε πεξίπησζε αξγίαο θαηά ηελ πην πάλσ νξηδόκελε εκέξα πιεξσκήο, σο εκεξνκελία 
εμόθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ζα ζεσξείηαη ε ακέζσο επνκέλε εξγάζηκε εκέξα. 
 

Η ακνηβή θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ζε πιήξε θαη νινζρεξή εμόθιεζή ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ όισλ ησλ δαπαλώλ ζηηο νπνίεο πξνέβε ζε ζρέζε κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο. 

 
 
 Άρθρο 7 

                           Υρηζιμοποιούμενα Οτήμαηα – Έλεγτος Καηαλληλόηηηας  
  

7.1  Πξνθεηκέλνπ   λα   επηηεπρζεί   ν   ζθνπόο   ηεο   ύκβαζεο,   ν   Μεηαθνξέαο   είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηα νρήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ Γηαγσληζκό πνπ δηελεξγήζεθε, θαη  ηα  νπνία  έρνπλ  θξηζεί  

σο  θαηάιιεια  από  ηελ  αξκόδηα  Δπηηξνπή  Σερληθνύ Διέγρνπ νρεκάησλ ηελ νπνία 
έρεη ζπζηήζεη ε αξκόδηα Τπεξεζία θαη ε νπνία ειέγρεη αλ ηα νρήκαηα δηαζέηνπλ ηα 

απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, όπσο άδεηα θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, δειηίν 
ηερληθνύ ειέγρνπ από ΚΣΔΟ. Αθόκε ε αξκόδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα νρήκαηα ηνπ 

Μεηαθνξέα γηα ηπρόλ ειιείςεηο ζηελ ζέξκαλζε, ςύμε, θαζαξηόηεηα, θαηάζηαζε 
θαζηζκάησλ, θαζξέπηεο θ.ιπ. Σα  εγθεθξηκέλα  νρήκαηα  πεξηιακβάλνληαη  ζηε  
ζπλεκκέλε  Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Ορεκάησλ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.  

 
7.2  Ο Μεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ηα νρήκαηα από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρύνο ηεο ύκβαζεο θαη λα δηαηεξεί απηά θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζε άξηηα κεραληθή 
θαη  ιεηηνπξγηθή  θαηάζηαζε,  ώζηε  λα  εμαζθαιίδεηαη  ε  άλεηε,  αζθαιήο  θαη 
απξόζθνπηε κεηαθνξά ησλ επηβαηλόλησλ. Δπηπιένλ ν Μεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα 

θξνληίδεη ώζηε ηα νρήκαηα λα είλαη πιήξσο εθνδηαζκέλα κε ηα απαξαίηεηα 
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εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θαη εξγαιεία θαη επηβαξύλεηαη κε όιεο γεληθά ηηο δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηώλ.  
  

ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θάπνηνπ νρήκαηνο από ηα εγθεθξηκέλα, ζα 
αλαπξνζαξκόδεηαη αληίζηνηρα ε ζπλεκκέλε Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Ορεκάησλ ηεο 
παξνύζαο ύκβαζεο.  

  
7.3   Ο   Μεηαθνξέαο   έρεη   ηε   δπλαηόηεηα,   θαηά   ηε   δηάξθεηα   ηεο   ύκβαζεο,   λα 

αληηθαηαζηήζεη  θάπνην  από  ηα  αξρηθά  δηαζέζηκα  νρήκαηα,  κε  άιια,  κε  ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ηα νρήκαηα απηά πξηλ αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξνεγνύκελα ζα 
επηζεσξεζνύλ από ηελ αξκόδηα γηα ην ζθνπό απηό Δπηηξνπή Σερληθνύ Διέγρνπ 

Ορεκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο.  
Η ηέηνηνπ είδνπο αληηθαηάζηαζε νρήκαηνο γίλεηαη κόλν κεηά από έγθξηζε ηεο 

αξκόδηαο Τπεξεζίαο θαη αθνύ πξνεγεζεί γξαπηή αίηεζε ηνπ Μεηαθνξέα ζηελ νπνία 
ζα αλαιύεη όινπο ηνπο ιόγνπο νη νπνίνη θαζηζηνύλ αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ηελ 
αληηθαηάζηαζε.  

Η αίηεζε πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεύεηαη από ηα επίζεκα επηθπξσκέλα έγγξαθα, ηα 
νπνία αξρηθά είραλ ππνβιεζεί θαη γηα ηα ππόινηπα νρήκαηα, όπσο νξίδεη ε Γηαθήξπμε. 

Η αξκόδηα Τπεξεζία δηθαηνύηαη λα αξλεζεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ, αλ 
θξίλεη αλεπαξθείο ηνπο πξνβαιιόκελνπο ιόγνπο.  

Η επηζεώξεζε ησλ νρεκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ θάπνηα από ηα ήδε 
ππάξρνληα, ζα γίλεηαη από ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο 
ηνπ Μεηαθνξέα ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.  

Ο Μεηαθνξέαο γλσξίδεη όηη ε επηζεώξεζε ησλ νρεκάησλ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη έσο 
θαη δύν εβδνκάδεο θαη απηή ε θαζπζηέξεζε δελ παξέρεη ζην Μεηαθνξέα θαλέλα 

δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε αμίσζε.  
  
7.4  Η Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηα νρήκαηα ηνπ Μεηαθνξέα, όζνλ αθνξά 

ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο όηαλ θαη όπνηε θξίλεη απηό ζθόπηκν, κε κέξηκλα ηνπ 
ηαζκνύ. Αλ ζε θάπνηα ηέηνηα επηζεώξεζε ή έιεγρν, θξηζνύλ αθαηάιιεια πξνο 

ρξήζε ηα παξαπάλσ νρήκαηα θαη ν Μεηαθνξέαο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο κε 
άιια θαηάιιεια, ηόηε ζα θαηαγγέιιεηαη ε ύκβαζε ζε βάξνο ηνπ Μεηαθνξέα θαη ζα 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Δπηρείξεζεο σο πνηληθή ξήηξα ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 

Δθηέιεζεο, πνπ έρεη θαηαηεζεί από ην Μεηαθνξέα, θαη κε ηελ επηθύιαμε θάζε άιινπ 
δηθαηώκαηνο ππέξ ηεο Δπηρείξεζεο γηα απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκίαο πνπ 

πξνθιήζεθε ζε απηήλ.  
  
7.5  Δπίζεο ξεηά ζπλνκνινγείηαη όηη ε έγθξηζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ νρεκάησλ, ε νπνία 

παξέρεηαη από ηελ αξκόδηα γη’ απηό Δπηηξνπή (κέζσ ηεο επηζεώξεζεο ησλ 
νρεκάησλ), δελ απαιιάζζεη θαζόινπ ηνλ Μεηαθνξέα από ηελ επζύλε πνπ έρεη ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο, θαζώο θαη από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ γηα απνδεκίσζε, νη 
νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από ηπρόλ αηύρεκα.  

  

7.6  Η Δπηρείξεζε δελ έρεη θακία απνιύησο ππνρξέσζε όζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε ή ηελ 
επηζθεπή ησλ νρεκάησλ γηα όζν δηάζηεκα ηζρύεη ε ύκβαζε. πλεπώο κεηά ηε ιήμε ή 

ιύζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ηα νρήκαηα ζα πεξηέιζνπλ ζηνλ Μεηαθνξέα, ζηελ 
θαηάζηαζε πνπ ηόηε ζα βξίζθνληαη θαη ρσξίο ε Δπηρείξεζε λα έρεη θακία επζύλε γηα 
ηηο θζνξέο πνπ νθείινληαη ζηε ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.  

  
7.7 Ο Μεηαθνξέαο νθείιεη λα θξνληίδεη ώζηε όια ηα νρήκαηά ηνπ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζθνπό ηεο ύκβαζεο, λα επηζεσξνύληαη ηαθηηθά από ΚΣΔΟ, 
όπσο  νξίδεη  ν  Νόκνο.  Αληίγξαθν  ηνπ  Γειηίνπ  Δπηζεώξεζεο  από  ην  ΚΣΔΟ  ζα 
θαηαηίζεηαη ζηνλ Δληεηαικέλν Δθπξόζσπν ηνπ ηαζκνύ, κε κέξηκλα ηνπ Μεηαθνξέα.  
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7.8  Ο Μεηαθνξέαο ζα θαηαζέζεη πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ ππεξεζηώλ θαηάζηαζε κε ηα 

νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο από απηόλ 
ή/θαη Τπεξγνιάβν, αληίγξαθα από ηηο λόκηκεο άδεηεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

θαη επαλειέγρνπ από δηαπηζηεπκέλνπο Φνξείο γηα ηα νρήκαηα, ηα νπνία ζα 
αλαλεώλνληαη κε επζύλε ηνπ Μεηαθνξέα ή/θαη ηνπ Τπεξγνιάβνπ, θαζώο θαη ηα 
αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα.  

  
7.9  Σα  ρξεζηκνπνηνύκελα  νρήκαηα  πξέπεη  λα  δηαηεξνύληαη  θαζ  όιε  ηε δηάξθεηα ηεο 

ύκβαζεο ζε άξηηα ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Γηα ην ζθνπό απηό ν Μεηαθνξέαο έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα ειέγρεη αλειιηπώο θαη λα ζπληεξεί ηα νρήκαηα, ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηνπο, λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ, ησλ αληαιιαθηηθώλ ή άιισλ εμαξηεκάησλ, όηαλ ρξεηάδεηαη θαη γεληθά λα 
πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη θάζε ζηηγκή ε άλεηε, αζθαιήο, 

απξόζθνπηε θαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο, κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ. 
Δπίζεο, ν Μεηαθνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε, λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 
αξκόδησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη λα απνθαζηζηά θάζε έιιεηςε ή ειάηησκα ησλ 

νρεκάησλ πνπ ηνπ ππνδεηθλύεηαη.  
  

 
Δλδεηθηηθά, αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο ηηο 

νπνίεο νθείινπλ λα πιεξνύλ ηα δηαηηζέκελα νρήκαηα θάζε ζηηγκή:  
  

 7.9.1  Σα ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο, ην ζύζηεκα θξέλσλ θαη νη αλαξηήζεηο ησλ 
νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη κνλίκσο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 

Σα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ πξέπεη επίζεο λα είλαη ζπλερώο ζε ηθαλνπνηεηηθή 
θαηάζηαζε, ελώ όζα είλαη θζαξκέλα πξέπεη λα αληηθαζηζηώληαη ακέζσο, 
ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε αζθαιήο θαη ζσζηή νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νρήκαηνο.   
7.9.2  Η θέξνπζα θαηαζθεπή (πιαίζην) θαζώο θαη όιε ζπλνιηθά ε κεηαιιηθή 

θαηαζθεπή ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπλερώο ζε άξηηα 
θαηάζηαζε, ρσξίο νμεηδώζεηο (ζθνπξηέο) ή άιιεο θζνξέο θαη λα είλαη 
πξνζηαηεπκέλεο κε ηηο θαηάιιειεο επηζηξώζεηο ρξσκάησλ (βαθέο). Η δε όιε 

θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζε απηό πιήξε 
ζηεγαλόηεηα.   

7.9.3  Σα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ηα θαηάιιεια όξγαλα ειέγρνπ, 
ηα νπνία λα βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Πξέπεη  λα  
είλαη  εθνδηαζκέλα  κε  θαζξέπηεο  ώζηε  λα  εμαζθαιίδνπλ  ζηνλ νδεγό 

νξαηόηεηα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Να δηαζέηνπλ επίζεο θαζαξηζηήξεο 
ηνπ αλεκνζώξαθα (παξκπξίδ) πνπ λα είλαη ιεηηνπξγηθά άςνγνη θαη λα έρνπλ 

θαηάιιεια ιάζηηρα, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ηέιεηνο θαζαξηζκόο ηνπ 
αλεκνζώξαθα.  

 7.9.4  Σα θώηα ησλ νρεκάησλ (πνξείαο, θξέλσλ, ηόμα πνξείαο) πξέπεη λα 

ειέγρνληαη θαη λα δηαπηζηώλεηαη θαζεκεξηλά ε θαιή ιεηηνπξγηθή ηνπο 
θαηάζηαζε. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα ζπζηήκαηα ερεηηθήο θαη θσηεηλήο 

πξνεηδνπνίεζεο (θόξλα, flash, alarm). Με ηαθηηθνύο ειέγρνπο πξέπεη λα 
δηαπηζηώλεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε όισλ 

ησλ ειεθηξνινγηθώλ θπθισκάησλ, νξγάλσλ θαη κεραληζκώλ.  
 7.9.5  Σα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε θαηάιιεια θαη επαξθή ζπζηήκαηα 

αεξηζκνύ, ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνύ ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη ζην εζσηεξηθό 

ηνπο ζπλζήθεο άλεζεο, αθόκε θαη θάησ από αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο 
ζπλζήθεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνύ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ επαξθή ηζρύ ώζηε λα κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ ζην 
εζσηεξηθό ηνπ νρήκαηνο, ζεξκνθξαζία ε νπνία αλάινγα κε ηελ πεξίνδν 
(ρεηκεξηλή- ζεξηλή) λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  
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Α.  ΥΔΙΜΔΡΙΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟ: Να εμαζθαιίδεηαη ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε 

ησλ 22 0C ππό νπνηεζδήπνηε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.  
Β.  ΘΔΡΙΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟ: Να εμαζθαιίδεηαη ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 26 

0C ππό νπνηεζδήπνηε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. 
 

Δπίζεο νη παξαπάλσ επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο ζην εζσηεξηθό ηνπ 
νρήκαηνο πξέπεη λα επηηπγράλνληαη κέζα ζε είθνζη (20) ην πνιύ ιεπηά 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνύ θη ελώ ην όρεκα 

είλαη ζε ζηάζε θαη εθηεζεηκέλν ζηηο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνύ  
πεξηβάιινληνο  (κε  πξνζηαηεπκέλν).   

Οη  παξαπάλσ πεξηγξαθόκελεο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθό ησλ νρεκάησλ 
πξέπεη, κε κέξηκλα ηνπ Μεηαθνξέα, λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί θαηά ηελ άθημε 

ησλ νρεκάησλ ζηηο αθεηεξίεο.  
7.9.10  ε θάζε όρεκα νη πόξηεο ζα πξέπεη λα θιείλνπλ θαιά θαη λα εμαζθαιίδνπλ 

ζηεγαλόηεηα ελώ ην ζύζηεκα ρεηξηζκνύ ηνπο πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

ζπλερώο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Η πξνζέγγηζε όισλ ησλ 
ζπξώλ εμόδνπ πξέπεη λα είλαη αλεκπόδηζηε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδξνκώλ.  
7.9.11  ε  πεξίπησζε  δηαξξνήο  θαπζαεξίσλ  ζην  εζσηεξηθό  ηνπ  νρήκαηνο, 

απηό θξίλεηαη αθαηάιιειν γηα ηελ εθηέιεζε δξνκνινγίσλ. Μπνξεί δε λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί κόλν κεηά από επηζθεπή θαη ζηεγαλνπνίεζε ηεο 
δηαξξνήο. 

 7.9.12  Ο ζάιακνο ησλ επηβαηώλ ζα είλαη ερεηηθά κνλσκέλνο θαηάιιεια ώζηε ζε 
θακία από ηηο ζέζεηο επηβαηώλ λα κελ αλαπηύζζεηαη ζηάζκε ζνξύβνπ 
κεγαιύηεξε ησλ 70DB (A), ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νρήκαηνο.  
7.9.13  Όια ηα νρήκαηα ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε ππξνζβεζηήξεο θαηάιιεινπο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θάζε ζηηγκή απνηειεζκαηηθά. Θα δηαζέηνπλ αθόκα 
θαξκαθνθηβώηην πνπ ζα πεξηέρεη, ην θαζνξηζκέλν από ηε λνκνζεζία, 
θαξκαθεπηηθό πιηθό, θπιαγκέλν θαηάιιεια. Δπίζεο ζε πεξηπηώζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ιόγνη αζθαιείαο  επηβάιινπλ  ηε  
ρξεζηκνπνίεζε  αληηνιηζζεηηθώλ  αιπζίδσλ,  ηα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλα θη νη νδεγνί ηνπο νθείινπλ λα πξνζαξκόδνπλ ηηο 
αιπζίδεο ρσξίο θαζπζηέξεζε.  

  

7.10  ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνύληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό κία ή πεξηζζόηεξεο από 
ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο θαηαιιειόηεηαο, ηα αληίζηνηρα νρήκαηα ζα θξίλνληαη  σο  

αθαηάιιεια  γηα  ηελ  εθηέιεζε  δξνκνινγίσλ.  Δπίζεο  ζε  ηέηνηα πεξίπησζε 
ζεσξείηαη όηη ππάξρεη παξάβαζε ηεο ύκβαζεο θαη εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο πεξί θαηαγγειίαο ηεο. 

 
 

 Άρθρο 8  
                            Πιζηοποίηζη και Παραλαβή Τπηρεζιών από ΓΔΗ  
  

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ παξαιαβή από ηε ΓΔΗ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ηζρύνπλ 
ηα αλαθεξόκελα ζην Άξζξν 22 ησλ Γεληθώλ Όξσλ ηεο ύκβαζεο  

  
 

                                          ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 
 

      
 

     ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΗ                                                      ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΜΒΑΗ 

 
Τπηρεζία: 
  

Οη ππεξεζίεο πνπ ζα αλαιάβεη λα παξέρεη ζηε ΓΔΗ Α.Δ. ν κεηνδόηεο πνπ ζα 
αλαδεηρζεί από ην Γηαγωληζκό απηό είλαη νη εμήο : 

 
1. Γύν δηαδξνκέο (53 θαη 27ρικ.) γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζωπηθνύ 

ηνπ πγθξνηήκαηνο Αιηάθκνλα πνπ εξγάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηωλ 
ΤΗ θεθηάο (53ρικ.) θαη ΤΗ Αζωκάηωλ (27ρικ), (ηνπ Γήκνπ 

Βέξνηαο  ηνπ Ννκνύ Ηκαζίαο), από ηελ Βέξνηα θαη ηα ελδηάκεζα 
ζεκεία  πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ην πγθξόηεκα Αιηάθκνλα θαη 

αληίζηξνθα. 

  
2. Η κεηαθνξά ζα γίλεηαη µε επαλδξωκέλα νρήκαηα ΣΑΞΙ 

(θαη΄ειάρηζην 4 ζέζεωλ επηβαηώλ) από πξνθαζνξηζκέλεο αθεηεξίεο 
θαη µε θαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο θαη ώξεο εθθηλήζεωο πνπ ζα 

ππνδεηρζνύλ από ην πγθξόηεκα Αιηάθκνλα.  
 

Γηα ηε κεηαθνξά ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηάιιεια νρήκαηα πνπ ζα 
πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηωλ νξώλ ηεο ζύκβαζεο, ζα είλαη ζύκθωλα 

µε ηελ Διιεληθή θαη Δπξωπαϊθή λνκνζεζία και ηων οποίων η ηλικία 
δεν θα σπερβαίνει ηα 18 έηη από ηην ημερομηνία ηης πρώηης 

κσκλοθορίας ηοσς ζηην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 

 
     3. Γηα  ηελ εθηέιεζε ηωλ ζθνπώλ ηεο ύκβαζεο o ειάρηζηνο      

απαηηνύκελνο αξηζκόο εγθεθξηκέλωλ νρεκάηωλ νξίδεηαη: ζε ηξία (3) 
νρήκαηα. 
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Άξζξν 1 

Ορολογία - Οριζμοί 

 

Καηά ηελ εξκελεία ηεο χκβαζεο ή θαηά ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο πξνο 

ηε χκβαζε αιιεινγξαθίαο, νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηελ παξαθάησ έλλνηα: 

 

- Δπηρείξεζε: Η Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ Α.Δ. (ΓΔΗ) 

 

- Αλάδνρνο:  Δίλαη ην λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηέζεθε κε 

χκβαζε ε παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

-  χκβαζε:  Δίλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. ηνλ φξν απηφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηπρφλ ζπκπιεξψκαηα ηεο 

χκβαζεο. 

 

- πκβαιιφκελνη/ 

 Αληηζπκβαιιφκελνη: Δίλαη ε Δπηρείξεζε θαη o Αλάδνρνο. 

 

- Παξνρή Τπεξεζηψλ: Δίλαη ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην πκθσλεηηθφ. 

 

- Διαηηψκαηα: Δίλαη φιεο αλεμαηξέησο νη επηδήκηεο παξεθθιίζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ απφ ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε ή ε έιιεηςε 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε χκβαζε ηδηνηήησλ ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή κέξνπο απηψλ απφ φζα έρνπλ 

ζπκθσλεζεί κε ηε χκβαζε, ηα ζθάικαηα ή θαη νη 

εζθαικέλνη ππνινγηζκνί, νπνηνδήπνηε ζθάικα ή 

νπνηαδήπνηε αηέιεηα, φπσο απηά λννχληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη νπνηαδήπνηε λνκηθά 

ειαηηψκαηα. 

 

 

Άρθρο 2 

Γλώζζα - Αλληλογραθία και Έγγραθα 

 

2.1 Η επίζεκε γιψζζα ηεο χκβαζεο είλαη ε Διιεληθή. 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη δηάθνξα άιια ηερληθά ζηνηρεία ηεο χκβαζεο 

κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΓΔΗ, λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

2.2 Η κεηαμχ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ αιιεινγξαθία ζα γίλεηαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα κέζσ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε Τπεξεζίαο, φπσο 

νξίδεηαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο. 

ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν, ε 

αιιεινγξαθία κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ππφ ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα αθνινπζεί θαη ην επίζεκν ειιεληθφ θείκελν. 
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2.3 Λέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα ζπληαζζφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν 

ζρέδηα, πίλαθεο, πηλαθίδεο ή δηαγξάκκαηα θαζψο θαη ππνβαιιφκελα ηερληθά 

έληππα κπνξεί λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

2.4 Οη εγθξίζεηο ηεο Δπηρείξεζεο πνπ δίλνληαη ζηνλ Αλάδνρν, θαζψο θαη ε 

αιιεινγξαθία, κπνξεί λα γίλνπλ θαη κε ηειενκνηνηππία (fax) ή κε 

ειεθηξνληθά κέζα (π.ρ. e-mail), ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε εκεξνκελία ησλ απεζηαικέλσλ κε 

ηα αλσηέξσ κέζα θεηκέλσλ ζα ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ή 

ηεο αιιεινγξαθίαο. 

 

 

Άρθρο 3 

Δκπροζώπηζη ηης Δπιτείρηζης 

 

3.1 Η δηνίθεζε, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

αζθνχληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε, κέζσ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ 

ζηηο νπνίεο ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη νη εθάζηνηε ππεξεζίεο. 

ηα θαζήθνληα πεξηιακβάλνληαη ε παξαθνινχζεζε θαη o έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνζφηεηαο απηψλ θαη γεληθά ε 

ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

3.2 H άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δπηρείξεζεο σο πξνο 

ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ κεηψλεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο επζχλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο θαη ηε 

χκβαζε. 

 

 

Άρθρο 4 

Δκπροζώπηζη ηοσ Αναδότοσ 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο o Αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηρείξεζε ηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ, o νπνίνο ζα είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο λα ηνλ εθπξνζσπεί ζε 

φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη λα πξνβαίλεη, εμ 

νλφκαηφο ηνπ, ζηελ ηαθηνπνίεζε φισλ ησλ δηαθνξψλ θαη δηαθσληψλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζα αλαθχνληαη. 

 

 

Άρθρο 5 

Τποκαηάζηαζη και σπεργολαβίες 

 

5.1 Τπνθαηάζηαζε 

 

5.1.1 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε 

νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε 

έγθξηζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ππνθαζίζηαηαη απφ 

έλα λέν Αλάδνρν ζπλεπεία είηε: 

 

α. θαηεγνξεκαηηθήο ξήηξαο ηεο χκβαζεο, 
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β. θαζνιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ Αλαδφρνπ, ιφγσ 

εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαγνξάο, ηεο 

απνξξφθεζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο, 

ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ 

άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίζηεθαλ ζηε Γηαθήξπμε βάζεη ηεο νπνίαο θαηαξηίζηεθε ε 

χκβαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο 

νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ λ. 4412/2016,  

 

ππφ ηνλ φξν φηη ν λένο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη φια ηα απφ ηε χκβαζε 

δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο απφ απηή ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη 

ηεο Δπηρείξεζεο, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ Δπηρείξεζε 

θαη απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο. 

ηελ πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ζα ππνγξαθεί απφ κέξνπο φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πκπιήξσκα ηεο χκβαζεο θαη ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο χκβαζεο. 

 

5.1.2 ε πεξίπησζε πνπ πησρεχζνπλ ή ηεζνχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

κέιε χκπξαμεο/Έλσζεο, ηα ελαπνκείλαληα κέιε ππνρξενχληαη λα 

νινθιεξψζνπλ ηελ εθηέιεζε χκβαζεο θαη λα αλαιάβνπλ φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ πησρεπζάλησλ ή ησλ ηεζέλησλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε κειψλ, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

  

5.1.3 ε πεξίπησζε έγθξηζεο απφ ηελ Δπηρείξεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο, νιηθά 

ή κεξηθά, ηνπ Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο 

επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, αιιά 

ζα παξακέλεη απεπζείαο θαη εμνινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Τπνθαηαζηάηε, ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

σζάλ απηέο νη πξάμεηο ή παξαιείςεηο λα νθείινληαλ ζηνλ ίδην ηνλ 

Αλάδνρν. 

ηελ πεξίπησζε ππνθαηάζηαζήο ηνπ θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλεο ηνπ 

απφ θνηλνχ κε ηνλ Τπνθαηαζηάηε ηνπ, ν Αλάδνρνο παξαηηείηαη 

αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο. 

Η παξαίηεζε απηή, αλαθνξηθά κε ηνπο Τπνθαηαζηάηεο, πξέπεη επίζεο 

λα αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο πκβάζεηο ππνθαηάζηαζεο πνπ ζπλάπηεη ν 

Αλάδνρνο. Δπίζεο, ζηηο ελ ιφγσ πκβάζεηο ησλ Τπνθαηαζηαηψλ κε ηνλ 

Αλάδνρν, πξέπεη λα αλαθέξεηαη φηη νη Τπνθαηαζηάηεο, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζα επζχλνληαη θαζέλαο πιήξσο θαη απφ 

θνηλνχ, αδηαίξεηα θαη εηο νιφθιεξνλ καδί κε ηνλ Αλάδνρν, έλαληη ηεο 

Δπηρείξεζεο γηα ην αληηθείκελν ηεο αληίζηνηρεο ππνθαηάζηαζεο. 

 

5.2 Τπεξγνιάβνη/Τπνπξνκεζεπηέο 

 

5.2.1 Ωο Τπεξγνιάβνη ή Τπνπξνκεζεπηέο ηνπ Αλαδφρνπ λννχληαη απηνί πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο 

χκβαζεο, κε έγγξαθε ζχκβαζε ππεξεζηψλ. 

 

5.2.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ειεχζεξνο λα δηαιέμεη ηνπο Τπεξγνιάβνπο θαη 

Τπνπξνκεζεπηέο ηνπ κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κε ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 
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α. Οη ππνςήθηνη Τπεξγνιάβνη θαη Τπνπξνκεζεπηέο ζα είλαη έκπεηξνη 

θαη αμηφπηζηνη νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

β. Η επηινγή θάπνηνπ Τπεξγνιάβνπ ή Τπνπξνκεζεπηή γηα θχξηα 

ηκήκαηα ηεο χκβαζεο ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

Η έγθξηζε απηή ζα αθνξά κφλν ζηελ απφ ηερληθήο πιεπξάο εκπεηξία 

θαη αμηνπηζηία ηνπο. Σα θχξηα ηκήκαηα ηεο χκβαζεο, γηα ηα νπνία ε 

Δπηρείξεζε ζα δεηήζεη ηελ έγθξηζε ησλ Τπεξγνιάβσλ ή 

Τπνπξνκεζεπηψλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

απφδεημε ηεο εκπεηξίαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ αλαθέξνληαη ζηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο. 

 

γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηζπκεί λα αληηθαηαζηήζεη 

θάπνηνλ εγθεθξηκέλν Τπεξγνιάβν ή Τπνπξνκεζεπηή ηνπ, ζα κπνξεί 

λα ην θάλεη κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

5.2.3 Η παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ είλαη απαξαίηεηε ζε πεξίπησζε πνπ νη 

Τπεξγνιάβνη θαη Τπνπξνκεζεπηέο αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε, νπφηε 

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπηρείξεζε. 

ε πεξίπησζε πάλησο πνπ ν Αλάδνρνο ζέιεη λα αληηθαηαζηήζεη 

θάπνηνλ απφ ηνπο Τπεξγνιάβνπο θαη ηνπο Τπνπξνκεζεπηέο απηνχο, ζα 

πξέπεη λα δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηεο ΓΔΗ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

παξάγξαθν 5.2.2.γ. 

 

5.2.4. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο θαη ην αξγφηεξν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

εθηέιεζήο ηεο ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΗ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο, 

ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ Δπηρείξεζε ην φλνκα, ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο, 

εθφζνλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε θαη είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηε 

ΓΔΗ θάζε αιιαγή ησλ σο άλσ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

χκβαζεο θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε 

λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηηο 

ελ ιφγσ ππεξεζίεο. 

 

5.2.5 ε θάζε πεξίπησζε εθηέιεζεο κέξνπο ηεο χκβαζεο κε 

Τπεξγνιάβνπο, ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, αιιά ζα παξακέλεη 

απεπζείαο θαη εμνινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ησλ Τπεξγνιάβσλ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, σζάλ απηέο νη 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο λα νθείινληαλ ζηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν. 

 

5.3 Αλάιεςε απφ ηε ΓΔΗ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πξνο Τπεξγνιάβνπο/ 

Τπνπξνκεζεπηέο ηνπ 

 

Η Δπηρείξεζε δχλαηαη βάζεη ξεηνχ φξνπ ηεο χκβαζεο ή κεηά απφ ζπκθσλία 

κε ηνλ Αλάδνρν, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Τπεξγνιάβνπ/Τπνπξνκεζεπηή θαη 

φηαλ ην επηηξέπεη ε θχζε ηεο ζχκβαζεο, λα αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο 
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ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Τπεξγνιάβσλ/Τπνπξνκεζεπηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 336 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 18.9 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαβνιή απεπζείαο ζηνλ 

ππεξγνιάβν ηεο νθεηιφκελεο ακνηβήο ηνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο, 

δπλάκεη ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο κε ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο χκβαζεο ή ζε ζρεηηθφ ζπκπιήξσκά ηεο 

θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα ή κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ 

Αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο θαζψο θαη 

νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

Η αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο φξνπ απφ ηελ Δπηρείξεζε ζε 

θακία πεξίπησζε δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

Άρθρο 6 

Δκτώρηζη 

 

6.1 Απαγνξεχεηαη, είλαη άθπξε θαη ρσξίο λνκηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ Δπηρείξεζε, 

ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν, νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο ή δηθαηψκαηνο πνπ κπνξεί λα έρεη θαηά 

ηεο Δπηρείξεζεο θαη πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε ή ζε ζρέζε κε απηή, εάλ 

γίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΓΔΗ. 

 

6.2 Δηδηθφηεξα, ε εθρψξεζε ηεο θαηαβνιήο ζπκβαηηθψλ πνζψλ, ην χςνο ησλ 

νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην νγδφληα 

ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 

πξναλαθεξζείζα έγθξηζε θαη κε δηθαίσκα ηεο ΓΔΗ γηα πεξαηηέξσ αθαίξεζε: 

 

6.2.1 Κάζε απαίηεζεο ηεο ΓΔΗ, απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία θαη εάλ 

πξνέξρεηαη. 

6.2.2 Κάζε νθεηιήο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν νπνίνο ζα 

είρε ην δηθαίσκα λα ηελ εηζπξάμεη απφ ηελ Δπηρείξεζε. 

6.2.3 Κάζε νθεηιήο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Γεκφζην πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ 

ηα Απνδεηθηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ησλ 

νπνίσλ ε πξνζθφκηζή είλαη απαξαίηεηε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη 

ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

6.2.4 Κάζε νθεηιήο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ είρε 

απαζρνιεζεί ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, ε νπνία έρεη αλαγγειζεί ζηε 

ΓΔΗ ζχκθσλα κε ην άξζξν 702 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 

6.3 Η πην πάλσ έγθξηζε εθρψξεζεο ζα ρνξεγείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: 

- ζηε δεηνχκελε ζχκβαζε εθρψξεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο 

νη αλσηέξσ φξνη, ε κε δηαηχπσζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο 

ηεο εθ κέξνπο ηεο ΓΔΗ θαη 

- ζα έρεη άκεζε θαη επλντθή επίδξαζε ζηελ πξφνδν ηεο χκβαζεο. 

 

6.4 Η πην πάλσ ζχκβαζε εθρψξεζεο ζα ζεσξείηαη έγθπξε εθφζνλ 

απνδεδεηγκέλα έρεη θνηλνπνηεζεί ζηε ΓΔΗ. 
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Άρθρο 7 

Γνώζη ηφν ηοπικών ζσνθηκών 

 

7.1 Ο Αλάδνρνο βεβαηψλεη φηη νη ζπκβαηηθέο ηηκέο είλαη απνηέιεζκα δηθψλ ηνπ 

ππνινγηζκψλ θαη βαζίδνληαη ζηε δηθή ηνπ γλψζε θαη εθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ 

θαη θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ θαη φρη ζε νπνηαδήπνηε πεξηγξαθή ή δήισζε ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 

7.2 ε θακία πεξίπησζε o Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο ή πξφζζεηεο 

ακνηβήο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πιελ 

ησλ ξεηά αλαθεξνκέλσλ ζηε χκβαζε. 

 

 

Άρθρο 8 

Προζφπικό ηοσ Αναδότοσ 

 

8.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλεο, ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη, θαηά πεξίπησζε ππεξεζίαο, απφ ηε ΓΔΗ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε θαη είλαη 

ππεχζπλνο, δπλάκεη ηνπ Αζηηθνχ θαη Πνηληθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ, γηα φιεο ηηο 

πξάμεηο ή θαη παξαιείςεηο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνχζα χκβαζε. 

 

8.2 Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί o Αλάδνρνο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

αζρέησο εηδηθφηεηαο, πξέπεη λα είλαη ηθαλφ, εηδηθεπκέλν θαη λα έρεη φια ηα 

πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο. 

 

8.3 Η Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά, κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ 

Αλάδνρν, ηελ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

(Έιιελα ή αιινδαπνχ) πνπ θξίλεηαη γηα νπνηνδήπνηε βάζηκν ιφγν σο 

αθαηάιιειν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο αληηξξήζεηο λα 

απνκαθξχλεη ην κέινο απηφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη 

δελ κπνξεί λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε 

ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

8.4 ηελ πεξίπησζε πνπ απνζχξεηαη ή απνκαθξχλεηαη έλα κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Αλαδφρνπ, o Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζηεί ηελ απνκάθξπλζε απηή 

σο ιφγν θαζπζηέξεζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

 

Άρθρο 9 

Νστηερινή, σπερφριακή εργαζία- Δργαζία ηις αργίες και εορηές 

 

9.1 Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε απφ ηνλ Αλάδνρν λπρηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο, εθηφο αλ ππάξρεη ξεηή απαγνξεπηηθή εληνιή 

ηεο Δπηρείξεζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο, 

ππνρξενχηαη φκσο λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ζε ηέηνηεο εξγαζίεο. 
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9.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθνηλψλεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 

ΓΔΗ γξαπηά, πξηλ απφ 24 ηνπιάρηζηνλ ψξεο, ηελ πξφζεζή ηνπ λα εθηειέζεη 

εξγαζία λπρηεξηλή, ππεξσξηαθή ή θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο. 

 

9.3 Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο 

γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα παξάηαζε 

ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία, ε Δπηρείξεζε ζα ζπλεγνξεί, εθφζνλ 

θξίλεηαη απαξαίηεην θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

 

9.4 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο λπρηεξηλήο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη παληφο ηξίηνπ, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα 

πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή απφ θάζε άπνςε θαη ζσζηή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 

9.5 Δάλ γηα ηελ ηερληθή αξηηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή εμαηηίαο άιισλ πεξηνξηζκψλ ζηηο 

ψξεο εξγαζίαο πνπ επηβάινπλ ηξίηνη (Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Γήκνη θαη 

Κνηλφηεηεο, ζεκαληηθνί Καηαλαισηέο θ.ιπ.) είλαη αλαγθαία, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Δπηρείξεζεο, ε λπρηεξηλή ή ππεξσξηαθή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο 

θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά απφ 

ζρεηηθή εληνιή, λα ηελ πξαγκαηνπνηεί ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακία 

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Δηδηθνχο 

Όξνπο. 

 

 

Άρθρο 10 

Δσθύνες ηοσ Αναδότοσ – Περιοριζμοί Δσθύνης σμβαλλομένφν 

 

10.1 O Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ άξηηα, πιήξε, εκπξφζεζκε, έληερλε θαη 

ζχκθσλε πξνο ηνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο, παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζχκθσλα θαη κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

  

10.2 O Αλάδνρνο θαη νη Τπεξγνιάβνη ηνπ πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή ζε ζρεηηθέο δηεζλείο δηαηάμεηο, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηνπ λ. 4412/2016, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. Δηδηθφηεξα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη απζηεξά πξνο ηνπο 

ηζρχνληεο ζηελ Διιάδα ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Καλνληζκνχο θαη 

Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ 

Δξγαζία θαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δηαηάμεσλ, έγγξαθεο 

δηαηαγέο απφ Γεκφζηεο, Γεκνηηθέο ή άιιεο Αξρέο, πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε 

λφκηκεο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, 

θαζψο θαη πξνο ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηηο έγγξαθεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο 

Δπηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Καλνληζκψλ Αζθαιείαο ηεο 

Δπηρείξεζεο. 
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Δπίζεο πξέπεη λα: 

 

α. παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ππφ αζθαιείο ζπλζήθεο φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο 

θαη φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο 

ηξίηνπο. 

β. εθδίδνπλ κε κέξηκλά ηνπο θαη δαπάλεο ηνπο θάζε άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηνπο παξαπάλσ Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη 

ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο. 

γ. αλαθέξνπλ ακέζσο ζηελ Δπηρείξεζε θαη ηηο Αξκφδηεο Αξρέο θαη παίξλνπλ 

φια ηα αλαγθαία κέηξα, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζε νπνηνδήπνηε άηνκν 

ή δεκίαο ζε νπνηαδήπνηε ηδηνθηεζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο 

Δπηρείξεζεο). 

δ. αλαθέξνπλ ζηελ Δπηρείξεζε νπνηαδήπνηε δεκηά ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο 

ή απψιεηα εμνπιηζκνχ ηεο. 

ε. αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηρείξεζε ηηο δηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή 

θνηλνπνηνχληαη ζε απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηα δηάθνξα έγγξαθα ησλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε ηα ππνδεηθλπφκελα κέηξα 

ειέγρνπ, αζθάιεηαο θ.ιπ. 

 

10.2 Δηδηθφηεξα θαη κέρξη ηελ Παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ: 

  

10.2.1 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε 

ειαηηψκαηνο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

 

10.2.2 Δπίζεο o Αλάδνρνο επζχλεηαη: 

 

α. έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη έλαληη ηνπ 

δηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα δεκίεο γεληθά, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεκηέο ζε ηδηνθηεζία, νη ζσκαηηθέο βιάβεο 

ή θαη ζάλαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, αθφκε θαη απηψλ πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

 

β. έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο, γηα ζεηηθέο δεκίεο ή άκεζεο ζεηηθέο 

δαπάλεο πνπ ζα ππνζηεί ιφγσ κε εθπιεξψζεσο απφ ηνλ 

Αλάδνρν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πνπ απνξξένπλ 

απφ ειαηηψκαηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή θαη απφ ηελ 

εθηέιεζε απηψλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

 

10.3 Σέινο γηα θάζε κε εθπιήξσζε ή πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ, επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν 

Αλάδνρνο θαη αλαιακβάλεη θάζε ζρεηηθή επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

χκβαζε, είηε αζηηθή είηε πνηληθή, έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο θαη θάζε ηξίηνπ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη κε δαπάλεο ηνπ ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο Δπηρείξεζεο ζε θάζε ηπρφλ ζρεηηθή αγσγή θαη κήλπζε, πνπ 

ζα εγείξεη νπνηνζδήπνηε θαηά ηεο Δπηρείξεζεο ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, 

γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ 

Τπνπξνκεζεπηψλ / Τπεξγνιάβσλ ηνπ ή θαη ηνπ Σξίηνπ. Οη δαπάλεο απηέο 

ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε πνπ ήζειε ηειεζηδίθσο θξηζεί 

φηη νη σο άλσ ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο δελ εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα επζχλεο 

ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ Τπνπξνκεζεπηψλ / Τπεξγνιάβσλ ηνπ ή θαη ηνπ 

Σξίηνπ. 
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10.4 Οη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε χκβαζε δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, πξνζαπμαλφκελνπ κε ην ηίκεκα ησλ ηπρφλ 

πξφζζεησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο θαζψο θαη 

κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο 

ζπληξέρεη ιφγνο απφξξηςεο ησλ ππεξεζηψλ, νπφηε ην πνζνζηφ απηφ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ σο άλσ θαζνξηδνκέλνπ 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 

Οη επζχλεο ηεο Δπηρείξεζεο γηα απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε χκβαζε δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πξνζαπμαλφκελνπ κε ην ηίκεκα ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο θαζψο θαη κε ηηο 

αλαζεσξήζεηο ηνπο. 

Δπηπιένλ νη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη δελ ζα επζχλνληαη έλαληη 

αιιήισλ γηα ηπρφλ έκκεζεο δαπάλεο ή/θαη απνζεηηθέο δεκίεο. 

 

 

Άρθρο 11 

Παραιηήζεις και Δγκρίζεις 

 

11.1 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε επηιέμεη λα παξαηηεζεί απφ νπνηαδήπνηε 

δηθαηψκαηά ηεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηκήκαηφο ηνπο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

Δπηρείξεζε εγθξίλεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν, ζρέδην ή ελέξγεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ, ε παξαίηεζε απηή απφ δηθαίσκα ή ε παξνρή έγθξηζεο θαη' 

νπδέλα ηξφπν απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν ησλ επζπλψλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε χκβαζε. 

 

11.2 Ο Αλάδνρνο παξαηηείηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φισλ ησλ θαηά ηα άξζξα 

325-329 θαη 1106 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα δηθαησκάησλ ηνπ κε ηελ εμαίξεζε 

ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 18.4 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

Δπίζεο παξαηηείηαη εθηφο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη 

ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ή /θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ νπνηνδήπνηε άιιν Νφκν, δηάηαμε θ.ιπ. πνπ είλαη ζε ηζρχ ή 

ζα ηζρχζεη ζην κέιινλ θαη αθνξνχλ ζε αλαζεψξεζε ή /θαη αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, έλαληη ηνπ νπνίνπ απηφο αλέιαβε ηελ εθηέιεζε 

ηεο χκβαζεο θαη ηνχην αλεμάξηεηα νπνησλδήπνηε ηπρφλ κεηαβνιψλ 

ζπλζεθψλ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε χκβαζε, δνζέληνο φηη ηνλ 

θίλδπλν ηεο απξφνπηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ ηνλ ζεσξεί ν Αλάδνρνο 

σο ελδερφκελν θαη ηνλ απνδέρεηαη. 

ηελ έλλνηα ηεο αλσηέξσ απξφνπηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ε ηξνπνπνίεζε Ννκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, ζην βαζκφ πνπ κε ηελ ηηκνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 

χκβαζε δελ θαιχπηεηαη ην θφζηνο ησλ επηπιένλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα 

πξνθχςνπλ εμαηηίαο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ. 
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Άρθρο 12 

Δγγσήζεις - Δγγσηηικές Δπιζηολές 

 

12.1 Ο Αλάδνρεο εγγπάηαη ηελ πηζηή εθπιήξσζε φισλ ησλ απφ ηε χκβαζε 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζψο θαη ηελ θαιή θαη ηερληθά άξηηα, ζχκθσλα πξνο 

ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηνπο παξαδεδεγκέλνπο θαλφλεο ηεο 

ζχγρξνλεο επηζηήκεο, παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ψζηε απηέο λα είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπκθσλήζεθαλ θαη πξννξίδνληαη, 

κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε. 

 

12.2 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ εγγπεζέλησλ απφ απηφλ, ε 

Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη λα αζθήζεη φια ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα πνπ ηεο 

παξέρνληαη απφ ηε χκβαζε. Η κε άζθεζε φκσο απφ ηελ Δπηρείξεζε 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο, δελ ζα εξκελεχεηαη σο παξαίηεζε ηεο 

Δπηρείξεζεο απφ ηα δηθαηψκαηα απηά. 

 

12.3 Γηα ηελ αθξηβή, εκπξφζεζκε θαη πηζηή εθπιήξσζε ησλ απφ ηε χκβαζε 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο 

ηξίηνπο έλαληη ησλ νπνίσλ ε Δπηρείξεζε ηπρφλ ζα επζχλεηαη ζχκθσλα κε 

ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο γηα θαηαβνιή πξνζηίκσλ θαη πνηληθψλ ξεηξψλ ιφγσ 

ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηέο 

απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, o Αλάδνρνο παξέρεη εγγπήζεηο πνπ 

απνηεινχληαη: 

 

 α. Απφ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 β. Απφ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο πνπ θαηαηίζεηαη γηα ηελ 

αλάιεςε απφ ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθήο πξνθαηαβνιήο, αλ πξνβιέπεηαη απφ 

ηε χκβαζε. 

 

12.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (ΔΔΚΔ) 

 

12.4.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηελ Δπηρείξεζε ΔΔΚΔ, 

ζχκθσλα κε ππφδεηγκα ηεο ΓΔΗ, πνπ εθδίδεηαη κε δαπάλεο ηνπ, ην 

πνζφ ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην πκθσλεηηθφ. 

 

12.4.2 Γηα νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο θαη εθφζνλ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απμήζεηο καδί ππεξβαίλνπλ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 

ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ΔΔΚΔ. 

 

12.4.3 ε πεξίπησζε πνπ o Αλάδνρνο αξλείηαη λα θαηαζέζεη ηηο σο άλσ 

ζπκπιεξσκαηηθέο ΔΔΚΔ, ηφηε ε Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη λα παξαθξαηεί 

ηα αληίζηνηρα πνζά απφ νπνηαδήπνηε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν, 

κέρξη ηελ θαηάζεζε ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ. 

 

12.4.4 Η Δπηρείξεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δηθαηνχηαη λα θεξχμεη θαηαπεζνχζα 

ηελ ΔΔΚΔ, κεξηθά ή νιηθά, ιφγσ νπνηαζδήπνηε απαίηεζήο ηεο θαηά ηνπ 

Αλαδφρνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε χκβαζε. 
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12.4.5 Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην κεηαμχ δελ ζα ζπληξέμεη ιφγνο γηα 

θαηάπησζε, ε ΔΔΚΔ ζα επηζηξαθεί ζηνλ εθδφηε ηεο κεηά ηελ 

Παξαιαβή ησλ παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο 

χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πκθσλεηηθφ. Η ΔΔΚΔ δελ 

ζα επηζηξαθεί, εθφζνλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ηεο Δπηρείξεζεο θαηά ηνπ 

Αλαδφρνπ, νπφηε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κε άιιε 

πνπ λα θαιχπηεη ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο.  

 

12.4.6 Γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ΔΔΚΔ, o Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή 

αίηεζε ζηελ Δπηρείξεζε. 

 

12.5 Παξνρή Δγγπήζεσλ – έθδνζε Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

 

Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο παξέρνληαη κε ηε κνξθή Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, νη 

νπνίεο εθδίδνληαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε αληίζηνηρα 

ππνδείγκαηα ηεο Δπηρείξεζεο, ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην πνζφ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην πκθσλεηηθφ ή ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

12.5.1 Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ εθδνζεί απφ πηζησηηθά ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα 

ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

4364/2016, ηεο απνδνρήο ηεο ΓΔΗ, ηελ νπνία ε Δπηρείξεζε δελ 

κπνξεί λα αξλεζεί αδηθαηνιφγεηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζε: 

 

α. έλα θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ή 

β. έλα θξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή 

γ. ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Γ (Government Procurement Agreement 

- GPA) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 

 

θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απηφ ην δηθαίσκα. 

 

12.5.2 Μπνξεί επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Σακείν Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 

12.6 Ιζρχο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

 

Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ σο άλσ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ θαζνξίδεηαη ζην 

πκθσλεηηθφ ηεο χκβαζεο. 

Η ηζρχο απηψλ ησλ Δγγπεηηθψλ Eπηζηνιψλ ζα παξαηείλεηαη πέξαλ ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ρσξίο θακία αληίξξεζε, κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα 

ηεο ΓΔΗ πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ησλ 

Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ απηψλ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 

Αλαδφρνπ ε ΓΔΗ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαηάπησζε ησλ ππφςε 

Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ. 
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Άρθρο 13 

Προθεζμίες 

 

13.1 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνπεξαηψζεη θάζε ηκήκα, 

θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην πκθσλεηηθφ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην Πξφγξακκα 

Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

 

13.2 O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

θάζε θαζπζηέξεζεο. 

Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο, 

ηκεκαηηθέο ή ζπλνιηθή, ζα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 21 

ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ζε ζρέζε κε ηηο Πνηληθέο Ρήηξεο γηα θαζπζηεξήζεηο 

θαη ζα επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ίδην άξζξν. 

 

13.3 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο (ηκεκαηηθήο ή 

ζπλνιηθήο), θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα ηέηνην πνπ λα εμαληιείηαη ην αληίζηνηρν 

αλψηαην φξην ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ πνπ επηβάιινληαη γηα θαζπζηεξήζεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ ε ΓΔΗ δηθαηνχηαη λα 

εθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο 

ηεχρνπο πεξί θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο.  

ηελ πεξίπησζε απηή ε θαηαγγειία ζα ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν δηθαίσκά ηεο απηφ ε ΓΔΗ κπνξεί λα ην αζθήζεη θαη πξηλ απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο εάλ πξνδήισο πξνθχπηεη φηη ε 

χκβαζε δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί έγθαηξα. 

 

13.4 Οη πξνζεζκίεο ζα παξαηείλνληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε γηα φζν ρξφλν θξίλεηαη 

εχινγν, εθφζνλ νη θαζπζηεξήζεηο πξνέθπςαλ, είηε απφ ιφγνπο πνπ δελ 

αθνξνχλ ζηνλ Αλάδνρν, είηε νθείινληαη ζε Αλσηέξα Βία, φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

 

13.5 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ε Δπηρείξεζε δελ ππνρξενχηαη λα πξνρσξήζεη ζε θακία 

ηξνπνπνίεζε ησλ πξνζεζκηψλ, αλ ν Αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: 

 

α. Δηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Δπηρείξεζε φηη πξνηίζεηαη λα δεηήζεη 

παξάηαζε πξνζεζκίαο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηφηε πνπ εκθαλίζηεθε θάπνην γεγνλφο ην νπνίν δηθαηνινγεί 

ηελ παξάηαζε. 

 

β. Απνζηείιεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηε ιήμε ηνπ 

γεγνλφηνο, έγγξαθε έθζεζε γηα ηελ αθξηβή θχζε θαη έθηαζε ηνπ 

γεγνλφηνο, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ. ηελ έθζεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ιεπηνκεξήο 

αηηηνιφγεζε ηεο παξάηαζεο ηελ νπνία δεηά, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

έθζεζή ηνπ λα δηεξεπλεζεί έγθαηξα. 
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Άρθρο 14 

Σροποποιήζεις ηης ύμβαζης καηά ηη διάρκειά ηης 

 

14.1 Η Δπηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, δηθαηνχηαη λα 

ηξνπνπνηεί ηε χκβαζε ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 

14.1.1 Λφγσ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

 

ε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε ηδηαίηεξν άξζξν ηνπ 

πκθσλεηηθνχ ηεο χκβαζεο ηπρφλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. ε 

θαηαθαηηθή πεξίπησζε, ζην ελ ιφγσ άξζξν, πεξηγξάθνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ην αληηθείκελν, ε θχζε θαη ε έθηαζε ησλ 

πξναηξέζεσλ θαζψο θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ. Σα δηθαηψκαηα απηά θαζνξίδνληαη θαη αζθνχληαη κε 

ηξφπν πνπ δελ κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο χκβαζεο. 

 

14.1.2 Λφγσ εθηέιεζεο πξφζζεησλ ή/θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ή 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή χκβαζε 

 

14.1.2.1 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αξηηφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ε Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη: 
 

α. λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηε κνξθή, ζηελ 

πνηφηεηα, ζην είδνο θαη ζηελ πνζφηεηα νπνηνπδήπνηε 

ηκήκαηνο ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δπλαηφηεηαο λα παξαιείςεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο, κε 

αλάινγε κεηαβνιή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, ρσξίο ν 

Αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αχμεζε ησλ ηηκψλ 

κνλάδαο ή λα εγείξεη άιιεο απαηηήζεηο, εθφζνλ: 
 

αα. Η χκβαζε έρεη ζπλαθζεί κε νπνηνδήπνηε χζηεκα 

Πξνζθνξάο, εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο 

επφκελεο πεξηπηψζεηο αβ. θαη αγ., θαη ε 

ζπλεπαγφκελε κεηαβνιή ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ή ησλ επί κέξνπο ηηκεκάησλ δελ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 26 

ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 
 

αβ. Η χκβαζε έρεη ζπλαθζεί κε ην χζηεκα 

Πξνζθνξάο κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε Σηκνινγίνπ, 

ε κεηαβνιή ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο δελ 

ππεξβαίλεη ην δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) θαη δελ 

ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

αγ. Η ζχκβαζε έρεη ζπλαθζεί κε ην χζηεκα 

πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη κειέηε θαη 

θαηαζθεπή, ε ζπλεπαγφκελε κεηαβνιή ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ή ησλ επί κέξνπο ηηκεκάησλ 

δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 26 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ζπληξέρνπλ 
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ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε ε. 

ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

β. λα αλαζέηεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε λέσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εθπφλεζεο ηπρφλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, νη νπνίεο 

θαζίζηαληαη αλαγθαίεο ή/θαη απαξαίηεηεο θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο 

χκβαζεο, απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο 

πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο 

αξηηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή 

ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

ηεο χκβαζεο, εθφζνλ: 

 

βα) δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ παξνχζα 

χκβαζε γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, 

ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε 

ηελ αξρηθή ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ 

κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηελ Δπηρείξεζε ή φηαλ 

απηέο νη ππεξεζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε, είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο θαη 

 

ββ) ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή αχμεζε δαπαλψλ γηα ηελ 

Δπηρείξεζε. 

 

14.1.2.2 Οη σο άλσ κεηαβνιέο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηπρφλ ζπκβνιαηνπνηεκέλνπ 

θνλδπιίνπ απξνβιέπησλ δαπαλψλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην 

πκθσλεηηθφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ππνγξαθή 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ππφςε κεηαβνιέο ζπλεπάγνληαη 

αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηφηε απηέο 

αλαηίζεληαη ζηνλ Αλάδνρν κε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε.   

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο κεηαβνιέο ρσξίο 

λα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αχμεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ 

κνλάδαο ή λα εγείξεη άιιεο απαηηήζεηο. 

Δθφζνλ απφ ηηο κεηαβνιέο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο πξνθχπηεη κείσζε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο δελ απαηηείηαη ε ππνγξαθή ζπκπιεξσκαηηθήο 

χκβαζεο. Η κείσζε πηζηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ηειηθνχ 

ινγαξηαζκνχ.  

 

 

14.1.3 Λφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ 
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Καηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ε Δπηρείξεζε επίζεο 

δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί ηε χκβαζε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ έλαλ επηκειή αλαζέηνληα θνξέα, 

φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ε εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή 

θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ. 

Γηα ηηο ππφςε ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

ζπλεπάγνληαη κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο ζα ζπλάπηεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε. 

 

14.1.4 Λφγσ ππνθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

 

14.2 Οη σο άλσ ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 14.1.2 θαη 14.1.3 

γλσζηνπνηνχληαη ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

εθφζνλ ε αμία ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο είλαη κεγαιχηεξε ησλ ελσζηαθψλ 

νξίσλ θαη ε πξνζαχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ 

(10%) ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη ηα ελσζηαθά φξηα. 

 

14.3 Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε θακία κεηαβνιή, ζπκπιεξσκαηηθή 

ππεξεζία θαη ελ γέλεη ηξνπνπνίεζε, απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο 14.1.1, 14.1.2 θαη 14.1.3, ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο 

Δπηρείξεζεο. Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ιάβεη ζρεηηθή εληνιή, ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη δελ έρεη δηθαίσκα λα 

αξλεζεί ηελ ππνρξέσζε απηή. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη κε ζρεηηθή εληνιή ηεο Δπηρείξεζεο δελ 

εμαζζελνχλ νχηε αθπξψλνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηε χκβαζε. Οη 

ζπλέπεηεο, εάλ ππάξρνπλ, ζα αληηκεησπίδνληαη φπσο πξνβιέπεηαη 

θαησηέξσ. 

 

14.4 Σηκέο ζπκπιεξσκαηηθψλ ή λέσλ ππεξεζηψλ 

 

14.4.1 Όιεο νη κεηαβνιέο γίλνληαη κε Δληνιή Σξνπνπνίεζεο, ζα 

απνηηκψληαη δε κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε, 

εθφζνλ νη ηηκέο απηέο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηρείξεζεο, είλαη 

εθαξκφζηκεο. 

Δάλ ζηε χκβαζε δελ πεξηιακβάλνληαη ηηκέο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζνξίδνληαη λέεο ηηκέο, κε βάζε ηηκέο ηεο 

χκβαζεο γηα παξεκθεξείο ππεξεζίεο. 

Γηα ππεξεζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο νη ηηκέο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία θφζηνπο. 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα δηελεξγνχληαη 

δνθηκαζηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

 

14.4.2 ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ δχν κεξψλ ε Δπηρείξεζε ζα 

θαζνξίζεη ηηο ηηκέο πνπ θαηά ηε γλψκε ηεο ζεσξνχληαη θαηάιιειεο 

θαη εχινγεο θαη ζα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 25 

ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 
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14.5 Σξνπνπνίεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζχκβαζεο 
  

Όηαλ νη ζρεηηθέο κεηαβνιέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε 

εθηέιεζεο, νιηθά ή κεξηθά, ηεο χκβαζεο, ηφηε ζπκθσλείηαη παξάηαζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ 

παξφληνο ηεχρνπο. 

 

14.6 Μεηαβνιέο ζχκβαζεο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Αλάδνρν 
 

Η Δπηρείξεζε δηα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο έρεη ην δηθαίσκα θαηά ηε δηάξθεηα 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, λα δερζεί ή λα απνξξίςεη πξνηάζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο κεηαβνιέο ζηε κνξθή, ζηελ πνηφηεηα, ζην 

είδνο θαη ζηελ πνζφηεηα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηφο ηνπο. 

 

 

Άρθρο 15 

Έλεγτος Τπηρεζιών 

 

15.1 Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ππφθεηηαη ζην ζπλερή γεληθφ 

έιεγρν ηεο Δπηρείξεζεο ή άιισλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ 

Δπηρείξεζε γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

15.2 Η Δπηρείξεζε, αλ απφ ηνλ έιεγρν, πνπ αζθεί ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ, 

ζεσξήζεη αηηηνινγεκέλα φηη ε κέζνδνο εξγαζίαο ή ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί o Αλάδνρνο δελ είλαη επαξθή ή θαηάιιεια ή δελ 

εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα, Καλνληζκνχο, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

θαη ζρεηηθέο νδεγίεο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ε ηέιεηα, νηθνλνκηθή, 

εκπξφζεζκε, αζθαιήο θαη απφιπηα ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο 

παξνρή ππεξεζηψλ, έρεη ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη 

o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη  κε ηηο εληνιέο απηέο, ρσξίο λα 

δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε πιεξσκή ή αχμεζε ησλ ηηκψλ. 

   

Η άζθεζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ Δπηρείξεζε κε θαλέλα ηξφπν δελ ειαηηψλεη 

ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

Άρθρο 16 

Δλαηηώμαηα ηφν παρετομένφν σπηρεζιών 

 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη κέρξη ηελ 

παξαιαβή ηνπο, απηέο είλαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηρείξεζεο ηεθκεξησκέλα 

ειαηησκαηηθέο, αηειείο ή αθαηάιιειεο ή δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά δελ ζπκθσλνχλ κε εθείλα πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε, ε 

αξκφδηα Τπεξεζία δηθαηνχηαη, κε έγγξαθε εληνιή ηεο, λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν 

λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, ή πξφζζεηε εξγαζία ηελ νπνία θξίλεη 

απαξαίηεηε. 

Άρθρο 17 

σμβαηικό Σίμημα 

 

17.1 Σν πκβαηηθφ Σίκεκα αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ πκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη εάλ είλαη ζηαζεξφ ή ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε θαη ζε φπνηα 

έθηαζε απηνχ. 
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17.2 Η Δπηρείξεζε ζα θαηαβάιεη θαη ν Αλάδνρνο ζα πιεξσζεί ην πκβαηηθφ 

Σίκεκα, απνδερφκελνο φηη έιαβε ππφςε ηνπ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 

παξάγνληεο θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη κεηαβνιέο, νη νπνίεο δχλαληαη θαη' 

νπνηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ηελ αμία 

ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειέζεη θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξάζρεη. 

 

17.3 Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη επίζεο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ επάξθεηα ησλ ηηκψλ ηνπ 

(θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 696 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα) θαη απνδέρεηαη φηη ην 

παξαπάλσ ηίκεκα ζα απνηειεί πιήξε απνδεκίσζή ηνπ θαη φηη απηφ θαιχπηεη, 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ρσξίο πεξηνξηζκφ θαη φισο ελδεηθηηθψο, νη δαπάλεο 

ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο γηα 

κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ε αμία νπνησλδήπνηε εθνδίσλ ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππφςε ππεξεζηψλ, νη δαπάλεο 

αζθάιηζεο, ηα γεληθά έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ, ηειψλ, 

δαζκψλ θ.ιπ.), νη θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ζε ζρέζε κε ην θάζε θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθφ ηνπ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο νη εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε ζε 

φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ην θέξδνο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη 

θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο πξνβιέςεηο ηεο 

χκβαζεο. 

 

 

Άρθρο 18 

Σρόπος πληρφμής - σμυηθιζμός Απαιηήζεφν - Δκκαθάριζη 

Λογαριαζμών 

 

18.1 Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο θαη εληφο θαζνξηδφκελεο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο χκβαζεο 

πξνζεζκίαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηελ Δπηρείξεζε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη επαθξηβή θαη πιήξε. 

Μέζα ζηελ πξνζεζκία απηή ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί απφ ηελ 

Δπηρείξεζε θαη νη πάζεο θχζεσο έιεγρνη ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ε πεξίπησζε αξγίαο, σο εκεξνκελία 

εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ζα ζεσξείηαη ε ακέζσο επνκέλε εξγάζηκε εκέξα. 

 

18.2 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ, o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε, φπσο απηά 

θαζαξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 

 

18.3 Δθηφο αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, φιεο νη πιεξσκέο ζα 

γίλνληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη o Αλάδνρνο ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη νπνησλδήπνηε ηξίησλ γηα ηηο πιεξσκέο πξνο 

απηνχο. 

 

18.4 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ρσξίο δηαθνπή ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε δηαθαλνληζκφ ή/θαη θαζπζηέξεζε 

πιεξσκήο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζψλ, ζε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ησλ 

πιεξσκψλ απφ ππαηηηφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο, κεηά ηα ρξνληθά φξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 18.1. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, πιεξσκψλ 

πνζψλ πνπ ππεξβαίλνπλ πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ 
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ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ δηπιάζηνπ ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 18.1, ν Αλάδνρνο 

δηθαηνχηαη λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαηφπηλ ππνβνιήο πξνο 

ηε ΓΔΗ Δηδηθήο Δγγξάθνπ Γήισζεο θαη κέρξη ηελ θαηαβνιή πξνο απηφλ ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηινκέλσλ πνζψλ. ην πην πάλσ ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 

ηίκεκα ζπλππνινγίδνληαη ηα πνζά ησλ πκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο, ησλ 

αλαζεσξήζεσλ θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ 

ηελ Δπηρείξεζε, γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ππνγξαθεί ζρεηηθά ζπκπιεξψκαηα. 

 

18.5 Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλνληαη κέζσ ινγαξηαζκνχ κηαο 

νπνηαζδήπνηε Σξάπεδαο πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν έγθαηξα, ζην 

λφκηζκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην πκθσλεηηθφ ηεο χκβαζεο. 

 

18.6 Κακηά πιεξσκή δελ ζα γίλεηαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο 

ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Διιεληθψλ Φνξνινγηθψλ Αξρψλ, νη νπνίνη ηζρχνπλ θαηά 

ην ρξφλν ηεο πιεξσκήο. 

 

18.7 Ο Αλάδνρνο ζα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

χκβαζε, ζε ζρέζε κε πιεξσκέο θάζε θφξνπ, δαζκνχ, θξαηήζεσλ θαη ινηπψλ 

ηειψλ πνπ ηπρφλ νθείιεη λα θαηαβάιεη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

 

18.9 Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη ξεηά φηη ε Δπηρείξεζε δχλαηαη λα παξαθξαηεί θαη λα 

απνδίδεη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, απφ ηα πξνζθνκηδφκελα πξνο 

πιεξσκή ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ, νπνηαδήπνηε πνζά νθείιεη λα πιεξψζεη ν 

Αλάδνρνο έλαληη θφξνπ εηζνδήκαηνο ή νπνησλδήπνηε άιισλ επηβαξχλζεσλ 

ππέξ ηεο Πνιηηείαο ή ησλ Αζθαιηζηηθψλ Ιδξπκάησλ ή ππέξ νπνηνπδήπνηε 

ηξίηνπ. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο εθρσξεί ην δηθαίσκα ζηε ΓΔΗ φπσο, ζε πεξίπησζε πνπ 

απηφο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ηελ θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ 

ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο, κε 

απνηέιεζκα λα πξνβάιινληαη ηεθκεξησκέλα δηεθδηθήζεηο ησλ ππφςε 

εξγαδνκέλσλ απφ ηε ΓΔΗ θαη δεδνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ζε απηή ε 

εθθξεκφηεηα, λα δεζκεχζεη αληίζηνηρν πνζφ θαη θαηά αλψηαην κέρξη ηνπ 

πνζνχ πνπ νθείιεη ε ΓΔΗ ζηνλ Αλάδνρν απφ κεηαμχ ηνπο ζπκβάζεηο, ψζηε 

λα θαιχςεη ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο. 

 

 

Άρθρο 19 

Φόροι, Γαζμοί και λοιπές επιβαρύνζεις ηοσ Αναδότοσ 

 

19.1 Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη δαπάλεο γηα εθηεισληζκνχο, θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο, φπσο 

ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

19.2 Με βάζε ηελ ππνρξέσζή ηνπ απηή ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί φιεο ηηο 

λφκηκεο δηαηππψζεηο θαη ηα θνξνινγηθά θαη ινηπά ζηνηρεία, πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη λα ζπκκνξθψλεηαη απζηεξά πξνο φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο. 

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ επίζεο πξφζζεηνη θφξνη, δαζκνί ή/θαη πξφζηηκα γηα 

ηε κε πηζηή ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο νη επηβαξχλζεηο απηέο, εθ ιάζνπο ή παξαδξνκήο, 
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ρξεσζνχλ ζηελ Δπηρείξεζε, ζα θαηαβιεζνχλ απφ απηήλ αιιά ζα 

παξαθξαηεζνχλ απφ ηελ πξψηε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

19.3 Γαζκνί, θφξνη θαη άιιεο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, πνπ θαηαβιήζεθαλ ηπρφλ 

απφ ηελ Δπηρείξεζε ιφγσ παξάιεηςεο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ 

θαη Τπνπξνκεζεπηψλ ηνπ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο 

θνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο ζα απαηηεζνχλ απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη ζα 

εηζπξαρζνχλ έληνθα απφ ηνλ Αλάδνρν νπνηεδήπνηε θαη θαηά νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν αθφκε θαη κε παξαθξάηεζε πιεξσκψλ θ.ιπ. 

 

19.4 Ο Αλάδνρνο, νη Τπεξγνιάβνη θαη νη Τπνπξνκεζεπηέο ηνπ, θαη ην Πξνζσπηθφ, 

(Έιιελεο ή μέλνη), πνπ απαζρνιείηαη απ' απηνχο, ζα πιεξψζνπλ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ ζα επηβιεζνχλ ζηελ Διιάδα, 

αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο χκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη ηηο Γηκεξείο Κπβεξλεηηθέο πκθσλίεο, εάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δπηρείξεζε ζα εθαξκφδεη ηηο παξαθξαηήζεηο νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη απφ ηε θνξνινγηθή Ννκνζεζία. 

 

19.5 Σελ Δπηρείξεζε βαξχλεη θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην πκβαηηθφ Σίκεκα, o 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ή ηζνδχλακνο θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ή ζα 

επηβιεζεί ζηελ Διιάδα επί ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα εθδψζεη o Αλάδνρνο πξνο 

ηελ Δπηρείξεζε, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 

 

Άρθρο 20 

Αζθαλίζεις 

 

Δθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο 

Ννκνζεζίαο. 

 

 

Άρθρο 21 

Ποινικές Ρήηρες 

 

21.1 Αλεμάξηεηα θαη πέξα απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο Δπηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, o Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο 

αληηξξήζεηο, λα θαηαβάιεη ζηελ Δπηρείξεζε Πνηληθέο Ρήηξεο είηε γηα 

ππέξβαζε ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπ είηε γηα άιινπο 

ιφγνπο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζην πκθσλεηηθφ. 

 

21.2 Οη Πνηληθέο Ρήηξεο ζα θαηαβάιινληαη, ιφγσ αζεηήζεσο ή κε εθπιεξψζεσο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη αλεμάξηεηα αλ έρεη 

ή φρη πξνθιεζεί απψιεηα ή δεκία (ζεηηθή) ζηελ Δπηρείξεζε. 

 

21.3 Η θαηαβνιή ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζσξεπηηθά θαη 

επηπιένλ απφ θάζε απνδεκίσζε γηα απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο δεκίαο ή 

απψιεηαο πνπ έρεη ππνζηεί ε Δπηρείξεζε σο απνηέιεζκα αληηζπκβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 
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21.4 Η Δπηρείξεζε παξαθξαηεί ηα πνζά ησλ Πνηληθψλ Ρεηξψλ, είηε απφ ηηο 

Δγγπήζεηο Καιήο Δθηέιεζεο, είηε απφ νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη θαη πξέπεη 

λα θαηαβιεζεί απφ ηελ Δπηρείξεζε ζηνλ Αλάδνρν γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

 

21.5 Οη φξνη κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα θαηαβάιινληαη Πνηληθέο Ρήηξεο, ην χςνο 

ησλ θαηαβαιινκέλσλ πνζψλ, φπσο θαη νπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ζε ζρέζε 

πξνο απηέο, θαζαξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

 

 

Άρθρο 22 

Γιαδικαζίες παραλαβής ηφν Τπηρεζιών 

 

22.1 Μεηά ηελ πεξάησζε ησλ ππεξεζηψλ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηνπο Όξνπο ηεο 

χκβαζεο θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 

απηήο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ Παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ 

ππνβάιινληαο πξνο ηνχην έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην 

Πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο 

Τπεξεζίαο. 

Η Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αλάδνρνο έρεη ζπκκνξθσζεί κε 

ηα νξηδφκελα ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο χκβαζεο, λα θάλεη απνδεθηή ηελ 

αίηεζε θαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο Παξαιαβήο. ηελ ίδηα 

πξνζεζκία ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν ηνπο ιφγνπο ηεο 

ηπρφλ απφξξηςεο ηεο αίηεζεο. 

Η Παξαιαβή δηελεξγείηαη είηε απφ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, πνπ απνηειείηαη 

απφ φξγαλα ηεο Δπηρείξεζεο θαη έρεη ζπζηαζεί αξκνδίσο, είηε απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία. 

Δάλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη λα δεηήζεη ηελ Παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ε 

Δπηρείξεζε δχλαηαη λα πξνβεί ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, εηδνπνηψληαο 

εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν. 

 

22.2 Σν αξκφδην φξγαλν παξαιακβάλεη ηηο Τπεξεζίεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν ηεο 

χκβαζεο θαη δηελεξγψληαο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ,  ζρεηηθνχο ειέγρνπο. 

 Καηαγξάθεη ηηο δηαπηζηψζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπ, ηδίσο γηα ηα ηπρφλ 

ειαηηψκαηα, θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηε δηεπζέηεζε φισλ ησλ 

εθθξεκνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

22.3 Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο κπνξεί, παξά ηηο δηαπηζηψζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ηνπ, λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ, αιιά 

ζηελ πεξίπησζε απηή φια ηα δηθαηψκαηα ηεο Δπηρείξεζεο θαη νη απαηηήζεηο 

ηεο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ζα δηαηεξεζνχλ έσο φηνπ ηα ειαηηψκαηα, 

ηα νπνία εμαθξηβψζεθαλ απφ ην αξκφδην φξγαλν, απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, σο απνηέιεζκα ησλ δηαπηζηψζεψλ ηεο, ην αξκφδην 

φξγαλν ζεσξήζεη απαξαίηεην λα αλαβάιεη ηελ παξαιαβή κέρξη ηε 

δηεπζέηεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εθθξεκνηήησλ, ζα ην δειψζεη ζηνλ 

Αλάδνρν θαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο ζα επαλαιεθζεί, κε θξνληίδα θαη 

έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο πξνηάζεηο 

θαη ζπζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο. 
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22.4 Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη Βεβαίσζε ή Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο κέζα 

ζε εχινγε πξνζεζκία.  

 ε πεξίπησζε ζχληαμεο Πξσηνθφιινπ απηφ ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε Τπεξεζίαο θαζψο 

θαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζπληάζζεηαη ζε δχν (2) πξσηφηππα απφ ηα νπνία ν 

Αλάδνρνο παίξλεη ην έλα. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ, 

ην Πξσηφθνιιν ηνπ θνηλνπνηείηαη ή ηνπ απνζηέιιεηαη επί απνδείμεη. 

 Δάλ ν Αλάδνρνο ππνγξάςεη ην Πξσηφθνιιν κε επηθχιαμε ή ην Πξσηφθνιιν 

ηνπ γλσζηνπνηεζεί θαηά ηα αλσηέξσ, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπ εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ή απνζηνιή ηνπ, 

άιισο ζεσξείηαη φηη ην απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 Η Παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί κε ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο 

Βεβαίσζεο ή ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ απφ ηελ 

Δπηρείξεζε. 

 

 

Άρθρο 23 

Ανφηέρα Βία 

 

23.1 Όια ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη 

εθθεχγνπλ, θαηά εχινγε θξίζε, απφ ηνλ έιεγρν ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, 

θαη ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ ή απνθεπρζνχλ, κε κέηξα 

επηκέιεηαο ελφο ζπλεηνχ αληηζπκβαιινκέλνπ, ζεσξνχληαη σο πεξηζηαηηθά 

Αλσηέξαο Βίαο. 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη απεξγίεο απφ αλαγλσξηζκέλεο ελψζεηο 

εξγαδνκέλσλ, αληαπεξγίεο (lockouts) ή κέηξα θαη απαγνξεχζεηο απφ κέξνπο 

ησλ Αξρψλ, θσιπζηπινΐα, επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ θαη παξφκνηαο 

θχζεο πεξηζηαηηθά, ζεσξνχληαη πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο Βίαο. 

 

23.2 Δθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην πκθσλεηηθφ ή/θαη ζηνπο Δηδηθνχο 

Όξνπο ηεο χκβαζεο, σο πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο Βίαο γηα ηνλ Αλάδνρν 

ζεσξνχληαη θαη απηά πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζε ππεξγνιάβνπο, 

ππνπξνκεζεπηέο ή θαηαζθεπαζηέο ηνπ πξνο πξνκήζεηα βαζηθνχ εμνπιηζκνχ 

πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε.  

  

23.3 Η κε εθπιήξσζε ή ε θαζπζηέξεζε γηα εθπιήξσζε απφ θάπνηνλ 

Τπεξγνιάβν ή Τπνπξνκεζεπηή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηνλ Αλάδνρν, 

θαζψο επίζεο θαη ε ηπρφλ απνηπρία ζηελ πινπνίεζε νπνησλδήπνηε 

ηκεκάησλ ηεο χκβαζεο, δελ ζα ζεσξείηαη σο πεξηζηαηηθφ Αλσηέξαο Βίαο. 

 

23.4 Σα πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο Βίαο, πνπ επεξεάδνπλ ηε χκβαζε, είλαη 

απνδεθηά κφλν σο ιφγνο θαζπζηέξεζεο θαη φρη σο ιφγνο απνδεκίσζεο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ.  

Οη αληηζπκβαιιφκελνη δελ επζχλνληαη γηα κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη Αλσηέξαο Βίαο θαη δελ 

δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ νπνηεζδήπνηε ηπρφλ 

δαπάλεο ή θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζή ηνπο, σο ζπλέπεηα πεξηζηαηηθνχ 

Αλσηέξαο Βίαο. 
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Δάλ ηκήκα κφλν ησλ ππνρξεψζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο ιφγνπο Αλσηέξαο 

Βίαο, ν αληηζπκβαιιφκελνο πνπ ηνπο επηθαιείηαη παξακέλεη ππφρξενο γηα ην 

ηκήκα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ δελ ζίγεηαη απφ απηνχο. 

Δάλ ιφγνη παξαηεηακέλεο Αλσηέξαο Βίαο εκπνδίδνπλ πξνδήισο ηελ έγθαηξε 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ν επηθαινχκελνο απηνχο αληηζπκβαιιφκελνο 

δχλαηαη λα αηηεζεί ηε ιχζε ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

26.3 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

 

23.5 ε πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζεσξήζεη φηη ζπλέβε 

πεξηζηαηηθφ Αλσηέξαο Βίαο, ιφγσ ηνπ νπνίνπ δελ κπφξεζε λα εθπιεξψζεη, 

νιηθά ή κεξηθά, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο απηφ εγγξάθσο ζηνλ έηεξν 

αληηζπκβαιιφκελν, παξέρνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. 

Η ελ ιφγσ γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

απηνχ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη, ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, λα εηδνπνηεζεί ακέζσο ν αληηζπκβαιιφκελνο. 

 

23.6 Γηα λα ζεσξεζεί θαη αλαγλσξηζζεί έλα γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο, ν 

επηθαινχκελνο απηφ ζα πξέπεη λα απνδείμεη, ππνβάιινληαο φια ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ινηπά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ην πεξηζηαηηθφ θαζψο 

επίζεο φηη ην γεγνλφο έρεη θαηεπζείαλ ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ 

θαζνξηδνκέλσλ απφ ηε χκβαζε πξνζεζκηψλ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

γεγνλφο απηφ. 

 

23.7 Οη ζπλέπεηεο πνπ είρε ην γεγνλφο γλσζηνπνηνχληαη απφ ηνλ επηθαινχκελν 

απηφ κε ηελ ππνβνιή ζηνλ έηεξν αληηζπκβαιιφκελν φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην πέξαο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ απηνχ. 

Κάζε αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ έηεξν, εάλ 

απνδέρεηαη φηη ην επηθαινχκελν απφ απηφλ πεξηζηαηηθφ εκπίπηεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

23.8 Η κε ζπκκφξθσζε θάζε αληηζπκβαιιφκελνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 

αηηία, πξνο ηνλ πξναλαθεξζέληα φξν πεξί γλσζηνπνηήζεσο θαη ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ θ.ιπ., εληφο ησλ πην πάλσ θαζνξηδνκέλσλ αλαηξεπηηθψλ 

πξνζεζκηψλ, θαζηζηά απαξάδεθηε νπνηαδήπνηε αίηεζή ηνπ γηα παξάηαζε 

πξνζεζκίαο. 

 

23.9 Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ νη ζπκβαηηθέο 

πξνζεζκίεο ζα θαζνξηζζεί, κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθά απνιεζζέληα ρξφλν. 

 

23.10 Γηα φζν ρξφλν ζπλερίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ Αλσηέξαο Βίαο, ν επηθαινχκελνο 

απηφ αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θάζε ελδεδεηγκέλν κέηξν 

πξνο πεξηνξηζκφ ησλ εθ ηνπ πεξηζηαηηθνχ απηνχ απνξξενπζψλ δεκηψλ. 

Δπίζεο πξέπεη λα θαηαβάιεη απνδεδεηγκέλα θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 

εμνπδεηέξσζε, ρσξίο ρξνλνηξηβή, ησλ ζπλεπεηψλ νπνηνπδήπνηε γεγνλφηνο 

Αλσηέξαο Βίαο, (π.ρ. δεκηέο ζηνλ Δμνπιηζκφ, ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο θ.ιπ.). 
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Άρθρο 24 

Απαιηήζεις - Γιαθφνίες 

 

24.1 Απαηηήζεηο 

 

24.1.1 ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξεί φηη δηθαηνχηαη λα 

πξνβάιεη απαίηεζε ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ζηε 

χκβαζε, ππνρξενχηαη λα ην γλσζηνπνηεί ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

κέζα ζε κηα αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ εκθαλίζηεθε ην γεγνλφο γηα ην νπνίν πξνηίζεηαη λα 

ππνβάιεη ηελ απαίηεζε. 

Με ηελ εκθάληζε ηνπ γεγνλφηνο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί 

φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαηά ηξφπν πνπ θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηνο πνπ πξνηίζεηαη λα ζέζεη. 

 

24.1.2 Η αξκφδηα Τπεξεζία, ακέζσο κε ηε ιήςε ηεο παξαπάλσ 

γλσζηνπνίεζεο θαη ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη νπνηαδήπνηε 

παξαδνρή ηεο επζχλεο ηεο Δπηρείξεζεο, δηθαηνχηαη λα επηζεσξεί ηα 

ηεξνχκελα ζηνηρεία θαη λα δίδεη νδεγίεο ζηνλ Αλάδνρν λα ηεξεί θαη 

πεξαηηέξσ θαηάιιεια ζηνηρεία πνπ ζεσξεί απαξαίηεηα θαη ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα ηεξεί θαη λα παξέρεη ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία αληίγξαθα φισλ ησλ ζηνηρείσλ, κφιηο ηνπ δεηεζνχλ. 

 

24.1.3 Μέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ηεο παξαπάλσ 

γλσζηνπνίεζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο απαίηεζήο ηνπ, πνπ ζα 

ζπλνδεχεηαη κε ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζή ηεο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην γεγνλφο γηα ην νπνίν έρεη ηεζεί ε 

απαίηεζε ζπλερίδεηαη, ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ζα ζεσξείηαη πξνζσξηλή 

θαη ν Αλάδνρνο, θαηά εχινγα δηαζηήκαηα ή φηαλ ην δεηά ε αξκφδηα 

Τπεξεζία, ζα δίδεη λεψηεξα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία. ε ηέηνηα 

πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δψζεη ηελ ηειηθή νηθνλνκηθή 

αλάιπζε κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

γεγνλφηνο. 

 

24.1.4 Δάλ ν Αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ην δηθαίσκα ηνπ γηα πιεξσκή, εθφζνλ ην αίηεκα ηνπ γίλεη 

δεθηφ απφ ηελ Δπηρείξεζε, πεξηνξίδεηαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ε 

Δπηρείξεζε ζεσξεί φηη κπνξεί λα επαιεζεπηεί απφ ηα ηεξεζέληα 

ζηνηρεία. 

 

24.2 Γηαθσλίεο 

 

24.2.1 Κάζε δηαθσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

κε ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν ξχζκηζε απαίηεζήο ηνπ ζχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηέλεμε, πνπ αλαθχεηαη 

νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, ζα 

γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία, απφ ηνλ Αλάδνρν 

κε «Αίηεζε Δπίιπζεο Γηαθσλίαο» φπνπ ζα ππάξρεη ξεηή ππελζχκηζε 

φηη ε δηαθσλία απηή γίλεηαη κε βάζε ην παξφλ άξζξν. 
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24.2.2 ηελ «Αίηεζε Δπίιπζεο Γηαθσλίαο», ν Αλάδνρνο ζα εθζέηεη ζαθψο 

ην ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηαθσλία. Δηδηθφηεξα ζηελ Αίηεζε ζα 

πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

α. ζαθήο πεξηγξαθή ηεο ππφ θξίζε δηαθσλίαο. 

β. έθζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 

δηαθσλία. 

γ. ε αηηνπκέλε απνθαηάζηαζε ή θαη ην ηπρφλ ζε ζρέζε πξνο απηή 

ρξεκαηηθφ πνζφ. 

δ. φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθσλία, φπσο 

επίζεο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην. 

 

24.2.3 Η αξκφδηα Τπεξεζία ππνρξενχηαη, ην αξγφηεξν ζε ελελήληα (90) 

εκέξεο απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία έιαβε ηελ αίηεζε απηή, λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ απφθαζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

24.2.4 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ηθαλνπνηείηαη κε ηελ απφθαζε 

απηή ηεο Δπηρείξεζεο ή ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δε ιάβεη 

απάληεζε κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηα 

αλαθεξφκελα φξγαλα ζην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πην πάλσ πξνζθπγήο, ν Αλάδνρνο κπνξεί 

λα δεηήζεη ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο ηνπ κε θηιηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ ηνχην γίλεη 

απνδεθηφ απφ ηελ Δπηρείξεζε, ζπγθξνηείηαη, απφ ην αξκφδην φξγαλν 

ηεο Δπηρείξεζεο, Δπηηξνπή Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ε νπνία 

δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνλ Αλάδνρν ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο. 

 

24.2.5 Η χπαξμε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ δελ αλαζηέιιεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, νχηε αίξεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλάδνρνπ λα 

αθνινπζεί ηηο εληνιέο ηεο Δπηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε θαη 

ηελ άξηηα εθηέιεζε απηήο. 

 

24.2.6 Γηα θάζε δηαθσλία ή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηέλεμε ηεο Δπηρείξεζεο κε 

ηνλ Αλάδνρν, πνπ αλαθχεηαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο χκβαζεο θαη ζρεηίδεηαη κε κε ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε απαίηεζήο 

ηεο απφ απηφλ, ε ΓΔΗ κπνξεί, πξηλ απφ ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ζηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο φξγαλα, λα 

δεηήζεη ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο ηεο κε θηιηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

εθαξκφδνληαο αλαινγηθά ηα παξαπάλσ. 

 

 

Άρθρο 25 

Καηαγγελία ηης ύμβαζης 

 

25.1 Καηαγγειία ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Με ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο, αλ ν Αλάδνρνο: 

- θαζπζηεξήζεη ρσξίο εχινγε δηθαηνινγία ηελ έλαξμε ησλ ππεξεζηψλ ή εάλ 

παξά ηηο πξνεγνχκελεο έγγξαθεο επηζεκάλζεηο δελ ππνβάιεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηα ηεχρε ηε 



 

 
ΓΔΗ Α.Δ./ΓΤΗΠ/ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ   Σ.Θ.150 ΒΔΡΟΙΑ Σει.2331 0 44047-45-44  28/31 

χκβαζεο, ή εάλ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο θαη 

θαζπζηεξεί ηελ πξφνδν ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα είλαη πξνθαλψο αδχλαηε 

ε εκπξφζεζκε πινπνίεζή ηεο 

- παξέρεη ζπζηεκαηηθά θαθφηερλεο ππεξεζίεο 

- ρξεζηκνπνηεί, εθφζνλ πξνβιέπνληαη, πιηθά πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο 

- παξαβαίλεη ή δελ εθαξκφδεη επηκφλσο θαη εμαθνινπζεηηθά εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη 

εληνιέο ηεο Δπηρείξεζεο 

- παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, ηνπ θνηλσληθνχ 

θαη ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ,  

ε Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ, λα απεπζχλεη 

«Δηδηθή Πξφζθιεζε» πξνο ηνλ Αλάδνρν, κεξηκλψληαο γηα ηελ επηβεβαίσζε 

ηεο παξαιαβήο ηεο, ζηελ νπνία απαξαίηεηα κλεκνλεχνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ελεξγεηψλ ή εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, κέζα ζε 

πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηελ «Δηδηθή Πξφζθιεζε». 

Η πξνζεζκία ζηελ πεξίπησζε απηή θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ απφ ηερληθήο απφςεσο ρξφλν γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο αληίζηνηρεο 

ππνρξέσζεο, θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ παξαπάλσ έγγξαθε «Δηδηθή 

Πξφζθιεζε» κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη θαζνξηζηεί, ε Δπηρείξεζε 

δηθαηνχηαη κε εμψδηθε δήισζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 

Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή, λα πξνβεί ζηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο κεξηθά ή 

νιηθά. 

 

25.2 Οξηζηηθνπνίεζε Καηαγγειίαο - Έθπησζε Αλαδφρνπ 

 

25.2.1 Η θαηαγγειία νξηζηηθνπνηείηαη θαη ν Αλάδνρνο εθπίπηεη ηεο χκβαζεο 

(Δπηθχξσζε ηεο Έθπησζεο), αλ δελ ππνβιεζεί κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ έλζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απνξξηθζεί ε 

έλζηαζε. Η έλζηαζε πνπ αζθείηαη εκπξφζεζκα αλαζηέιιεη ηελ 

απφθαζε έθπησζεο κέρξη λα εθδνζεί ε απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ηελ έλζηαζε απνθαζίδεη ε Δπηρείξεζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. 

 

25.2.2 Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παχεη ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, απνρσξεί απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο θαη 

γίλεηαη εθθαζάξηζε ηεο χκβαζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

 

25.2.3 Η Δπηρείξεζε δηθαηνχηαη είηε λα ζπλερίζεη ε ίδηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, είηε λα ηελ αλαζέζεη ζε άιινλ Αλάδνρν.  

 

25.2.4 Καηά ηνπ νξηζηηθά έθπησηνπ Αλαδφρνπ, κε ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο γηα απνδεκίσζε, επέξρνληαη αζξνηζηηθά 

νη εμήο ζπλέπεηεο: 

 

α. γίλεηαη άκεζα απαηηεηφ ην αλαπφζβεζην κέξνο ηεο ηπρφλ 

ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο 
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β. θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Δπηρείξεζεο νη Δγγπήζεηο Καιήο Δθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο 

γ. γίλνληαη άκεζα απαηηεηέο νπνηεζδήπνηε νθεηιφκελεο Πνηληθέο 

Ρήηξεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο. 

 

25.2.5 Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο χκβαζεο ε Δπηρείξεζε, ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ, ζα θαζνξίζεη:  

 

- ην νθεηιφκελν ζηνλ Αλάδνρν ζπλνιηθφ πνζφ (εάλ ππάξρεη) γηα 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, 

- ηα ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ζε απηφλ πνζά.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά ινγίδνληαη 

θαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ζε παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

φκσο πξνδήισο είλαη αηειείο ή κε εθαξκφζηκεο θαη σο εθ ηνχηνπ 

κε δπλάκελεο λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 

- δηεθδηθνχκελα απφ ηελ Δπηρείξεζε πνζά απφ άιιεο απαηηήζεηο ηεο  

 

Σν αλσηέξσ απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ 

Αλάδνρν. 

 

 

Άρθρο 26 

Λύζη ηης ύμβαζης 

 

26.1 Λχζε χκβαζεο ιφγσ πηψρεπζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

ππνθαηάζηαζεο Αλαδφρνπ 

 

26.1.1 Η χκβαζε ιχεηαη ππνρξεσηηθψο, θαηφπηλ κνλνκεξνχο δειψζεσο 

ηεο ΓΔΗ, φηαλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη ή ζε πεξίπησζε 

ζχκπξαμεο/έλσζεο φηαλ πησρεχζνπλ φια ηα ζπκπξάηηνληα κέξε. 

 

26.1.2 Η χκβαζε ιχεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηρείξεζεο, φηαλ ν Αλάδνρνο 

ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο/έλσζεο 

φηαλ ηεζνχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε φια ηα ζπκπξάηηνληα κέξε, 

φπσο επίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ν Αλάδνρνο ππνθαηέζηεζε ηνλ 

εαπηφ ηνπ νιηθά ή κεξηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κε 

νπνηνδήπνηε ηξίην. 

 

26.1.3 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ιχζεο ηεο χκβαζεο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 25.2 

ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

 

26.2 Λχζε χκβαζεο θαη’ επηινγή ηεο Δπηρείξεζεο  

 

26.2.1 Η Δπηρείξεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δηθαηνχηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, λα αηηεζεί ηε ιχζε απηήο 

νιηθά ή κεξηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Αλάδνρν, 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη 

ζηελ εηδνπνίεζε, σο εκεξνκελία ιχζεο ηεο. 
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ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηρείξεζε ζα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο 

δαπάλεο ζηηο νπνίεο ν ηειεπηαίνο ππνβιήζεθε πξάγκαηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

ιχζεο, κεηά απφ αθαίξεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο πνπ ήδε παξέιαβε θαη πιήξσζε ε Δπηρείξεζε. 

 

26.2.2 Δθφζνλ ε χκβαζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιχζεο έρεη πινπνηεζεί 

ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ε Δπηρείξεζε, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν επηπιένλ 

απνδεκίσζε γηα ηεθκαηξφκελν φθεινο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. Σα πξναλαθεξφκελα εμαληινχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο Δπηρείξεζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιχζε ηεο 

χκβαζεο. 

Η ΓΔΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ 

παξαπάλσ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπλδξνκήο πεξηζηαηηθψλ πνπ, 

αλ θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ηεο, δελ ζα 

κπνξνχζαλ επιφγσο λα είραλ πξνβιεθζεί απφ απηήλ. 

 

26.2.3 ηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεο ηεο χκβαζεο θαηά ηα σο άλσ, ε 

Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ην ελαπνκέλνλ ππφινηπν ησλ 

Δγγπήζεσλ Καιήο Δθηέιεζεο, ν δε Αλάδνρνο ζα επηζηξέςεη ζηελ 

Δπηρείξεζε ηελ ηπρφλ πξνθαηαβνιή πνπ ηνπ δφζεθε, κεηά απφ 

αθαίξεζε ηνπ κέξνπο ηεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ πινπνηήζεθε πξηλ απφ ηε ιχζε ηεο χκβαζεο. 

 

26.3 Λχζε θνηλή ζπλαηλέζεη  

 

Η χκβαζε κπνξεί λα ιπζεί αηηηνινγεκέλα αδεκίσο θαη γηα ηα δχν κέξε, 

θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν 26.2.1. 

 

 

Άρθρο 27  

Αποκλειζμός Αναδότοσ από διαδικαζίες επιλογής Οικονομικού Φορέα 

 

27.1 Η ΓΔΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, λα απνθιείεη ηνλ Αλάδνρν, κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ ηεο, πξνζσξηλά ή νξηζηηθά απφ ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο 

Οηθνλνκηθνχ Φνξέα, εθφζνλ θεξπρζεί έθπησηνο ή πεξηέιζεη ζε γλψζε 

ηεο Δπηρείξεζεο φηη έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα παξαβίαζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ ή εξγαηηθνχ δηθαίνπ ή εθφζνλ δελ έρεη ηελ 

απαηηνχκελε αμηνπηζηία ή δελ επηδείμεη ελδεδεηγκέλε ζπλαιιαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

27.2 Ο πην πάλσ απνθιεηζκφο γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο κε εμψδηθε δήισζε 

ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα 

λα ππνβάιεη ζρεηηθή έλζηαζε, ε εθδίθαζε ηεο νπνίαο γίλεηαη απφ αξκφδην 

φξγαλν ηεο Δπηρείξεζεο. 



 

 
ΓΔΗ Α.Δ./ΓΤΗΠ/ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ   Σ.Θ.150 ΒΔΡΟΙΑ Σει.2331 0 44047-45-44  31/31 

Άρθρο 28 

Γφζιδικία - Γίκαιο ηης ύμβαζης 

 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο χκβαζεο θαη δελ θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα επηιπζεί κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζε απηή δηαδηθαζίεο, επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Διιεληθά 

Γηθαζηήξηα θαη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην. 
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Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 1 
(Καιύπηεη ηελ παξάγξαθν 6.2.2 ηνπ ηεύρνπο 2 ηεο Γηαθήξπμεο) 

 

Ο ππνγξάθσλ σο εθπξόζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ……2…… δειώλσ όηη:  

 

1. - (Γηα Έιιελεο δηαγσληδόκελνπο) 

 

  Ο πξνζθέξσλ είλαη εγγεγξακκέλνο ……3…… 

 
-  (Γηα αιινδαπνύο δηαγσληδόκελνπο) 

 

Ο πξνζθέξσλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών …………………………………… 
 

(αλαγξάθεηαη ην αληίζηνηρν κεηξών, ε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ηα 
αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ πξόζβαζή ηνπο –δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε θ.ιπ. - από ηελ ππεξεζία πνπ 
δηελεξγεί ην δηαγσληζκό) 

 

2. ……4…… ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνύ πξνζώπνπ  είλαη: 

…………… 

…………… 
 

3. Νόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνύ πξνζώπνπ είλαη …… 
 

4. Σν πξνζθέξνλ λνκηθό πξόζσπν λνκίκσο: 
 

4.1 απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζην Γηαγσληζκό ………………………,  
 

4.2 όξηζε ηνλ/ηνπο ………………………… λα ππνγξάςνπλ ηελ πξνζθνξά  
 

4.3 όξηζε ηνλ/ηνπο …………………………. λα παξίζηαληαη σο εθπξόζσπνί ηνπ 

θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηα  

πξνβιεπόκελα ζηε Γηαθήξπμε. 
 

4.4 ……5…… 
 

5. ε πεξίπησζε νςηγελνύο κεηαβνιήο νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο 

πξνζθνξάο καο, αλαθνξηθά κε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε κε ζπλδξνκή ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο απηήο ή/θαη ηεο ηπρόλ ζύκβαζεο πνπ 

ζα ζπλαθζεί, δεζκεπόκαζηε λα γλσζηνπνηήζνπκε ζηε ΓΔΗ ακειιεηί ηελ 

ππόςε κεηαβνιή, άιισο ε ΓΔΗ ζα δύλαηαη: 

 λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά καο θαη λα θαηαπέζεη ηελ Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό. 

 αλ έρεη ήδε ζπλαθζεί ε ζρεηηθή ζύκβαζε, λα ηελ θαηαγγείιεη θαη λα 

θαηαπέζεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο. 

 

          Ηκεξνκελία: …………………………. 

     

Ο Γειώλ 

 

 

 

 

     (Ολνκαηεπώλπκν – ηδηόηεηα- ππνγξαθή) 

 



 

ΓΔΗ Α.Δ./ΓΤΗΠ/ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ   Σ.Θ.150 ΒΔΡΟΙΑ Σει.2331 0 44047-45-44 

                                                           

ΟΓΗΓΙΔ  
1  Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθό πξόζσπν ε παξνύζα Τπεύζπλε Γήισζε ζα πξέπεη, 

κε θαηάιιειε δηακόξθσζε, λα θαιύπηεη ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο 1, 4.4, 5, θαη, 
εάλ δελ παξίζηαηαη απηνπξνζώπσο ζηελ απνζθξάγηζε, ηελ παξάγξαθν 4.3 εθόζνλ 
ην επηζπκεί 

2 Αλαγξάθεηαη από ην δηαγσληδόκελν ε επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ 
θνξέα 

3 πκπιεξώλεηαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό θαηά πεξίπησζε 
αληηθεηκέλνπ:  
- «ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) κε αξηζ. κεξίδαο ……… θαη ηεξεί όιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο δεκνζηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη εηδηθόηεξα ην λ. 
3419/2005»  

- «ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ)», ζε πεξίπησζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή εξγνιεπηώλ δεκνζίσλ έξγσλ  

4 Αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε λνκηθήο κνξθήο ηνπ πξνζθέξνληνο «κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ …..» ή «δηαρεηξηζηέο ….» 

5 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν δηαγσληδόκελνο δελ έρεη έδξα ζηελ πεξηθέξεηα όπνπ 
δηελεξγείηαη ν δηαγσληζκόο, νη δηαγσληδόκελνη ζπκπιεξώλνπλ ηελ παξνύζα 
παξάγξαθν κε ην αθόινπζν  πεξηερόκελν: «όξηζε ηνλ …………………………. σο 
αληίθιεην, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη θάηνηθνο …….., θαη λα εμνπζηνδνηείηαη λα 
παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ». 
Άιισο ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηε Γηαθήξπμε 
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Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 

 

ΓΗΛΩΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Καιύπηεη ηελ παξάγξαθν 6.2.3 ηνπ ηεύρνπο 2 ηεο Γηαθήξπμεο) 

 

Ο ππνγξάθσλ σο εθπξόζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ……1…… δειώλσ όηη ν 

πξνζθέξσλ: 

 

1. Έιαβε πιήξε γλώζε ηεο Γηαθήξπμεο κε ζηνηρεία ………………………………………… θαη 

εηδηθά όια ηα ηεύρε θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ ηεύρνπο 2 

απηήο. 

……2…… 

  

2. Απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ, 

……3…… θαζώο θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηε Γηαθήξπμε ζρεδίνπ ζύκβαζεο.  

……4…… 

 

3. Η πξνζθνξά ηνπ ζα παξακείλεη ζε ηζρύ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην 

άξζξν 3 ηνπ ηεύρνπο 2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη όηη δελ δηθαηνύηαη, ππό 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο θαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα 

ηζρύνο ηεο λα ηελ αλαθαιέζεη ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε 

ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ή κνξθή. 

 

4. ……5…… 

 

 

 

Ηκεξνκελία: …………………………………….…. 

 

 Ο Γειώλ 

 

 

 

 

     (Ολνκαηεπώλπκν – ηδηόηεηα- ππνγξαθή) 

 
                                                           

ΟΓΗΓΙΔ  
1 Αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 
2  ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη από ηε δηαθήξπμε επηβεβαησκέλε επηηόπηα επίζθεςε, 

ζπκπιεξώλεηαη δηακνξθσκέλε θαηάιιεια ζρεηηθή δήισζε, όπσο: «Η δηακόξθσζε ησλ 
ηηκώλ ηεο Πξνζθνξάο ηνπ έγηλε κεηά από εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ ηόπν 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, όπνπ έιαβε πιήξε γλώζε ησλ ζπλζεθώλ θαη θηλδύλσλ πνπ 
ππάξρνπλ ή κπνξνύλ λα εκθαληζζνύλ θαη πνπ είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ κε 
νπνηνδήπνηε ηξόπν ην θόζηνο ή ην ρξόλν εθηέιεζεο ηεο» 

3  ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθδνζεί πκπιεξώκαηα ηεο Γηαθήξπμεο ν δειώλ πξέπεη λα 
αλαγξάςεη «θαη ηνπ/ησλ πκπιεξώκαηνο/ησλ απηήο Νν ... έσο θαη Νν ...» 

4 ε πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί ε δηελέξγεηα θαη ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο πξνζηίζεηαη 
ε παξάγξαθνο απηή κε ην αθόινπζν πεξηερόκελν: «Έιαβε γλώζε θαη ησλ όξσλ γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ, ηνπο νπνίνπο επίζεο απνδέρεηαη ζην ζύλνιό ηνπο 
αλεπηθύιαθηα» 
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5 Η Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, αλάινγα κε ηε θύζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο εθάζηνηε Γηαθήξπμεο, πξνζζέηεη ζην 
Τπόδεηγκα, έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα επόκελα (ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά) 
θείκελα: 

 «Η πξνζθνξά ηνπ: 
 δελ έρεη Απνθιίζεηο από ηνπο Δκπνξηθνύο θαη Οηθνλνκηθνύο Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 
 δελ έρεη άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο από ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, 

πιελ εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνβιεζέληεο Πίλαθεο Ιζνδύλακσλ 
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

 δελ έρεη άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο από ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, 
πιελ εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνβιεζέληεο Πίλαθεο Σερληθώλ 
Απνθιίζεσλ 

 δελ έρεη Απνθιίζεηο ή άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο από ηνπο Δκπνξηθνύο θαη 
Οηθνλνκηθνύο Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, πιελ εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
ππνβιεζέληεο Πίλαθεο Δκπνξηθώλ Απνθιίζεσλ» 
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Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α  

  

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙ ΜΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 1 
 

(Καιύπηεη ηελ παξάγξαθν 6.2.4 ηνπ ηεύρνπο 2 ηεο Γηαθήξπμεο) 
 

  

Ο ππνγξάθσλ σο εθπξόζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ……2…… ζην δηαγσληζκό 

……3…… δειώλσ, επί πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, όηη:  

  

1.  Ο Γηαγσληδόκελνο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ην ζύλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016, σο εθάζηνηε ηζρύεη, θαη ζπλνπηηθά 

έρνπλ σο εμήο:  

    

1.1  Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο.  

  

1.2  Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα παξάβαζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ.  

  

1.3  Γελ έρεη ππνβάιεη ζνβαξέο ςεπδείο δειώζεηο, δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ην 

πξνθεξπζζόκελν, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο.   

  

1.4  Γελ ηειεί ζε πηώρεπζε νύηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, δελ 

ηειείζε θνηλή εθθαζάξηζε νύηε ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο 

εθθαζάξηζεο.  

  

1.5  Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα ή θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 

δηαθζνξάοδσξνδνθίαο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο 

δηάπξαμεο ηξνκνθξαηηθώλ εγθιεκάησλ, ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο απάηεο 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

  

1.6   Γελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο γηα ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ.  

  

1.7  Γελ έρεη επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε ιήςε απνθάζεσλ, δελ έρεη 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, ή δελ έρεη παξάζρεη 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη νπζησδώο κε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο.   

  

1.8  Γελ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί θπξώζεηο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο (πεξίπησζε γ, παξ. 2, άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016)4.  

  

2.  …….…5…….…  

  

3.  Γελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζηε Γηαθήξπμε.  
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4.  Ο Γηαγσληδόκελνο δεζκεύεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο 

ΓΔΗ, λα πξνζθνκίζεη εληόο επιόγνπ πξνζεζκίαο θαη θαηά κέγηζην εληόο είθνζη 

(20) εκεξώλ, εάλ απηή απαηηείηαη από ηελ αξρή έθδνζεο ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ, 

από ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο, ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά - 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πην πάλσ δεισζέλησλ, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 6.2.4 ηνπ ηεύρνπο 2 ηεο Γηαθήξπμεο.    

  

Ηκεξνκελία: ………………….  

  

              Ο Γειώλ  

  

  

  

                                       (Ολνκαηεπώλπκν – ηδηόηεηα- ππνγξαθή)  

 

 

 

 

                                                           

 ΟΓΗΓΙΔ 

 

 1  Τπόδεηγκα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ηεο νδεγίαο 

2014/25/ΔΔ 

 2  Αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα  
3  Αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηνπ Γηαγσληζκνύ (π.ρ. ΓΤΠ-6513085)   
4  Η παξάγξαθνο 1.8 πεξηιακβάλεηαη ζε όιεο ηηο ζπκβάζεηο πξνϋπνινγηζκέλεο 

δαπάλεο άλσ ηνπ πνζνύ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ Δπξώ (20.000,00€), κε εμαίξεζε 

ηηο ζπκβάζεηο θαζαξηζκνύ θαη θύιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  ηηο ζπκβάζεηο 

θαζαξηζκνύ θαη θύιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηίζεηαη όηαλ ε πξνϋπνινγηζκέλε 

δαπάλε είλαη κεγαιύηεξε ηνπ πνζνύ ησλ δύν ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ Δπξώ 

(2.500,00€), ην δε πεξηερόκελν ηεο παξέλζεζεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο 

«(πεξίπησζε γ, παξ. 2, άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 σο ηζρύεη)»  
5  Η παξάγξαθνο απηή πξνζηίζεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε ζύλαςεο ζύκβαζεο 

αμίαο κεγαιύηεξεο ηνπ ελόο εθαη. €, άιισο παξαιείπεηαη θαη αλαξηζκνύληαη νη 

επόκελεο. ηελ πεξίπησζε απηή αλαγξάθεηαη: «Γελ ζπληξέρνπλ νη 

αζπκβίβαζηεο ηδηόηεηεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (ΦΔΚ Α’ 

30), όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από ην λ. 3414/2005 (ΦΔΚ Α’ 

279)» 
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                                                                                          Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 

 

ΓΗΛΩΗ ΤΝΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 

 

ε πεπίπηωζη ύμππαξηρ / Ένωζηρ θςζικών ή και νομικών πποζώπων 
(θαιύπηεη ηελ παξάγξαθν 6.2.5 ηνπ ηεύρνπο 2 ηεο Γηαθήξπμεο) 

 

 

Σα ππνγξάθνληα κέιε ……1…… γηα ……2…… 

 

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

 

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

 

3. ........................................................................................................... 

 

 

δειώλνπκε όηη ζην πιαίζην ηεο ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο καο ζηελ πην πάλσ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ζε εκάο, ζα 

είκαζηε πιήξσο ππεύζπλνη απέλαληη ζηε ΓΔΗ, από θνηλνύ, αδηαίξεηα θαη ζε 

νιόθιεξν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεώλ καο πνπ απνξξένπλ από ηελ 

Πξνζθνξά καο θαη από ηε ζύκβαζε.  

 

Ηκεξνκελία: …………………. 

 

Οη Γεινύληεο 

 

 

 

     (Ολνκαηεπώλπκν – ηδηόηεηα- ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ΟΓΗΓΙΔ  
1 Αλαγξάθεηαη αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ πξνζθέξνληνο π.ρ. «ηεο ζύκπξαμεο» ή «ηεο 

έλσζεο» ή «ηεο θνηλνπξαμίαο» 
2 Αλαγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  
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Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

 

Ηκεξνκελία: 

Πξνο 

ηε ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ Α.Δ. 

Υαιθνθνλδύιε 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 

αο γλσξίδνπκε όηη εγγπόκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα έλαληί ζαο ππέξ ηνπ 

Αλαδόρνπ ζαο:  

 

…………1……..… 

 

παξαηηνύκελνη ξεηά αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα από ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο 

θαη δηαηξέζεσο, θαζώο θαη από ηηο κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ πξσηνθεηιέηε 

επζπλόκελνη ζε νιόθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ……2……, 

γηα ηελ αθξηβή, πηζηή θαη εκπξόζεζκε εθπιήξσζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

Αλαδόρνπ ηεο ππ’ αξηζ. .................... ύκβαζεο θαη ησλ ηπρόλ ζπκπιεξσκάησλ 

ηεο θαη ζε απόιπηε ζπκκόξθσζε πξνο ηνπο όξνπο ηεο. Αληίγξαθν απηήο καο 

παξαδόζεθε, βεβαηώλεηαη δε κε ηελ παξνύζα ε ιήςε ηνπ.  

Σν αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο είλαη ………… κε ζπκβαηηθό πξνϋπνινγηζκό …………  

 

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζύκθσλα κε ηελ εγγύεζε, ζα θξίλαηε όηη ν 

παξαπάλσ Αλάδνρνο παξέβε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ από εθείλεο ηηο νπνίεο 

αλέιαβε κε ηε παξαπάλσ ύκβαζε, αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε κε ηελ 

παξνύζα λα ζαο θαηαβάινπκε ακειιεηί θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληόο πέληε (5) 

εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο θακηά από κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, ην πνζό ηεο εγγύεζεο ζην ζύλνιό ηνπ ή κέξνο ηνπ, ζύκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ζαο θαη ακέζσο κεηά ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο, ρσξίο λα απαηηείηαη γηα 

ηελ παξαπάλσ πιεξσκή νπνηαδήπνηε εμνπζηνδόηεζε, ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε 

ηνπ Αλαδόρνπ θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε νπνηαδήπνηε ηπρόλ ζρεηηθή αληίξξεζή 

ηνπ, έλζηαζε, επηθύιαμε ή πξνζθπγή ηνπ ζηα Γηθαζηήξηα ή ηε Γηαηηεζία, κε 

αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο παξνύζαο ή ηε ζέζε ηεο ππό δηθαζηηθή κεζεγγύεζε. 

 

Σέινο, ζαο δειώλνπκε όηη ε εγγύεζή καο ζα εμαθνινπζεί λα ηζρύεη κέρξη ηελ 

εθπιήξσζε από ηνλ Αλάδνρν όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη κε 

ηελ αληίζηνηρε ύκβαζε θαη ηα ηπρόλ ζπκπιεξώκαηά ηεο, αιιά όρη αξγόηεξα από 

……3…… κήλεο από ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρύ ηεο ύκβαζεο. Η ηζρύο ηεο 

παξνύζαο εγγπεηηθήο ζα παξαηαζεί πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο 

ρσξίο θακία αληίξξεζε εθ κέξνπο καο, κεηά από γξαπηή απαίηεζή ζαο πνπ ζα 

ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο. 

 

Με ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο ή ηεο παξάηαζεο πνπ δεηήζεθε από ηε ΓΔΗ, ε 

παξνύζα εγγπεηηθή ζα επηζηξαθεί ζε εκάο καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο, ε νπνία 

ζα καο απαιιάζζεη από ηελ εγγπνδνζία καο.
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ΟΓΗΓΙΔ  
1 Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ δηαγσληδόκελνπ αλαγξάθεηαη από ηνλ εθδόηε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο κηα από ηηο παξαθάησ επηινγέο: 
 ε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ: …… (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/λζε) …… ή  
 
 ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ: …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/λζε έδξαο) …… ή 
 
 ε πεξίπησζε ύκπξαμεο/Έλσζεο: ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ  

 
α) …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/λζε θαηνηθίαο ή έδξαο) …… 
β) …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/λζε θαηνηθίαο ή έδξαο) ……  
…… θ.ν.θ. …… 
πνπ ελεξγνύλ ελ πξνθεηκέλσ σο ύκπξαμε/Έλσζε θαη επζύλνληαη εηο νιόθιεξνλ ην 
θάζε κέινο έλαληη ηεο ΓΔΗ 

2  Αλαγξάθεηαη ζε επξώ ην πνζό νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο 
3 πκπιεξώλεηαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηo δηαγσληζκό ν θαηάιιεινο αξηζκόο 

κελώλ ζπλεθηηκώληαο ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο ζύκβαζεο πιένλ ελόο 
πεξηζσξίνπ από ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο (π.ρ. ζε έξγν κε ρξνληθό νξίδνληα νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηνπο δεθανρηώ (18) κήλεο κπνξεί ε κέγηζηε ηζρύο ηεο εγγπεηηθήο λα 
νξίδεηαη ζε είθνζη δύν (22) κήλεο) 
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