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1. ΤΙΜΕΣ 

  Το συνολικό συμβατικό τίμημα, όπως καθορίζεται στο Συμφωνητικό Σύμβασης, είναι 

σταθερό και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις τις σχετικές με την προμήθεια 

του υλικού εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τον οποίο θα καταβάλει ο 

Αγοραστής. 
 
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 

2.1  Οι μεταλλικές κυψέλες Κ8/Δ10 παροχών Χ.Τ. μέσου ΜΣΕ κενές, θα 

κατασκευαστούν σύμφωνα με το δείγμα που θα παραλάβετε από την Περιφερειακή 

Αποθήκη Κηφισού καθώς και το ενημερωτικό Σχ. 1149/1. Κάθε κυψέλη θα 

συνοδεύεται με δύο στηρίγματα ως σκαρίφημα 1209 ΤΣΚΣΔ. Η προστασία των 

κυψελών έναντι διάβρωσης θα γίνει με βαφή φούρνου ή ηλεκτροστατική βαφή. Η 

απόχρωση θα είναι γκρι. Η κυψέλη θα φέρει διάταξη για τοποθέτηση κλείθρου 

(λουκέτο). 

 

2.2  Οι κυψέλες θα συναρμολογηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη συνδεσμολογία Σχ. 

1149/2 και με τα δείγματα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, που βρίσκονται στην Αποθήκη Κηφισού 

(Κηφισού 97 &Π. Ράλλη). 

 

2.3  Οι Μ/Σ Εντάσεως και τα κιβώτια δοκιμών, θα παραληφθούν από την Αποθήκη 

Κηφισού σύμφωνα με τις τμηματικές παραδόσεις των κυψελών. 

 
3.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση θα γίνει στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού (Υπεύθυνος κ. Α. Ράπτης, τηλ. 
210 3466053).  

  
4.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

4.1  Οι μεταλλικές κυψέλες με ΜΣΕ 400/5 Α θα παραδοθούν όλες σε 3 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

4.2  Σημειώνεται ότι η παράδοση των ΜΣΕ 400/5 και των κιβωτίων δοκιμών από το 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γίνεται το αργότερο 2 εβδομάδες πριν από κάθε τμηματική 

παράδοση και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Πωλητή για την παραλαβή τους 

από την Αποθήκη. 

 

4.3  Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης των ΜΣΕ ή των κιβωτίων δοκιμών 

υπαιτιότητας του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα παρατείνεται ο χρόνος της τμηματικής παράδοσης 

των αντίστοιχων κυψελών όσο και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης. 

 

4.4 Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν 

συνεννόησης με τον Πωλητή να παραλάβει μέρος της τμηματικής παράδοσης εκτός 

του συμφωνημένου χρόνου, αναλαμβάνοντας η ίδια την παραλαβή τους από τον 

Πωλητή. 

 

 

 

 

 



ΠΛΑΙΣΙΟ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΣ-5)                                          

ΣΕΛΙΔΑ  2  ΑΠΟ  2 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ                 ΣΥΜΒΑΣΗ:  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              

Οδός Αριστείδου 5-7, Αθήνα Τ.Κ.: 105 59                               

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

    Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της παράδοσης του υλικού από την εταιρεία, η 
πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται τοις μετρητοίς για το 100% της αξίας του υλικού που 
παραδίδεται. Η καταβολή του  τιμήματος θα γίνεται την 24η ημέρα του τρίτου μήνα από 
αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΑ τα 
σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών, 
θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Εάν η 24η ημέρα του τρίτου 
μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 

      
6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

6.1 Προ της συναρμολόγησης των μεταλλικών κυψελών σε ένα δείγμα κατόπιν 

ειδοποιήσεως. 

 

6.2  Με την παράδοση των συναρμολογημένων κυψελών από τον ΔΠΑ/ΤΚΣΔ. 

    

7. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

7.1 Για την ποινική ρήτρα εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 11 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. 

 

7.2  Η ποινική ρήτρα κάθε εκπρόθεσμης παράδοσης θα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε 

τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος της ποσότητας αυτής. 

 

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης κατέθεσε στην 

Επιχείρηση σήμερα, την παρακάτω Εγγυητική Επιστολή: 

ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………………..…… 

ΤΡΑΠΕΖΑ:…………………………………… 

 ΠΟΣΟ: ……………………………………..€ 

Η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού 

τιμήματος. 

 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

             ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ                                                ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ 

                                                                                                      

 

 

 

 


