
 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

      Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                                                        
     117 43 Αθήνα                               F 210 9281691      www.deddie.gr 

 

 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

Λ. Συγγρού 112 Αθήνα 117 41 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΝ/4002401/07.08.2018 
 

 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α. ΤΣΩΝΗ 
Τ 210-9008792 

F 210-9008737 
E-Mail: A.Tsoni@deddie.gr 

ΓΡΑΦΕΙΟ: 205 - 2ος όροφος  

 

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών σας προσκαλεί να υποβάλετε σφραγισμένη προσφορά για την 

ανάδειξη προμηθευτή που αφορά σε προμήθεια ενός Προκατασκευασμένου Οικίσκου για 

το Υποπρακτορείο Αγαθονησίου, αρμοδιότητας ΔΠΝ. 

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού, θα γίνει με 

συμπλήρωση – υπογραφή κι επιστροφή του παρόντος εντύπου, σύμφωνα με τους παρακάτω 

αναγραφόμενους όρους.  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΖΟΜΕ

ΝΟ 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΟ 

ΤΙΜΗΜΑ 

1 

Προκατασκευασμένος Οικίσκος, 

διαστάσεων Μ=7,10m, 

Π=2,60m, Υ=2,50m 

Ο οικίσκος θα αποτελείται από 

μεταλλικό σκελετό και πανέλα 

πολυουρεθάνης.  

Στην πρόσοψη θα έχει μια πόρτα 

αλουμινίου και ένα παράθυρο 

διαστάσεων 1m x 1m με διπλό 

υαλοπίνακα. 

Θα διαθέτει WC με λεκάνη, 

νιπτήρα και καθρέπτη. 

 

1 ΤΕΜ. 4.000,00€ € 

 

 

Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

 

1. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  07/09/2018 και ώρα 10.00πμ 

2. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Λεωφ. Συγγρού 112, 5ος όροφος, 510 γραφείο. 

3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :   07/09/2018 και ώρα 10.00πμ.  

    Κατά την αποσφράγιση των  προσφορών  δύναται  να  παρίσταται όποιος διαγωνιζόμενος  



 

    επιθυμεί. 

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Οι εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. Η φόρτωση του 

εξοπλισμού κατά την παραλαβή θα γίνει με μέσο του προμηθευτή. Η παραλαβή και 

μεταφορά του εξοπλισμού θα γίνει από εντεταλμένο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και τα έξοδα 

μεταφοράς θα βαρύνουν το ΔΕΔΔΗΕ. Αρμόδιος κος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 210-9008716. 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  Ο  συντομότερος   δυνατός  από την   ημερομηνία  

    υπογραφής  της σχετικής Παραγγελίας. 

6. Ισχύς  της  προσφοράς : Eξήντα   (60)   ημέρες   από  την   ημερομηνία   υποβολής  των  

    προσφορών. 

7. Δεν χορηγείται προκαταβολή. 

8. Κριτήριο κατακύρωσης  είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

στο σύνολο της προμήθειας. Η προϋπολογιζόμενη τιμή αποτελεί το ανώτατο όριο 

προσφοράς. 

9. Οι τιμές θα είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή. 

Η τιμή θα είναι καθαρή για το ΔΕΔΔΗΕ και θα περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις πλην 

του ΦΠΑ. 

10.Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες είναι ο κος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 210-9008716. 

 

 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή         

αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι. 

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Mε την υποβολή προσφοράς,                      

οι διαγωνιζόμενοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση της τεχνικής προδιαγραφής του υπόψη 

εξοπλισμού και την δέχονται ανεπιφύλακτα, καθώς και όλους τους όρους της Πρόσκλησης-

Διακήρυξης και της Παραγγελίας που θα υπογραφεί, χωρίς καμία εξαίρεση ή επιφύλαξη. 

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο 

φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

Επωνυμία, Έδρα προσφέροντος: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 

ΔΠΝ/4002401/07.08.2018» 

και τις παραδίδουν απ’ ευθείας στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν, αλλά 

θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές να φθάσουν στο αρμόδιο γραφείο της 

ΔΠΝ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, ή προφορικά, ή που 

εξαρτούν το τίμημα από άλλα γεγονότα μελλοντικά ή μη. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση το συνολικό 

προσφερόμενο τίμημα. 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους 

προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που θα έχουν υποστεί για την υποβολή της 

προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε θα γίνει αποδεκτή η προσφορά τους ή 

θα αναβληθεί ή ματαιωθεί η προμήθεια του εξοπλισμου σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο 

και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

6. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ’ 

οποιουσδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος μόνο του εξοπλισμού και να απορρίψει 

όλες τις προσφορές.  

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: O ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο 

ΔΕΔΔΗΕ, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα 

του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει ο 

ΔΕΔΔΗΕ, να καταθέσει σ’ αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν ο 

ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιον από τους παραπάνω όρους, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει 

το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε 

σχετικής ζημίας ή απώλειάς της. 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Παραγγελίας εντός πέντε 

(5) ημερών αφότου λάβει την έγγραφη ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση μη 



 

προσέλευσης του Αναδόχου ο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ διατηρεί το δικαίωμα της κατακύρωσης στον 

επόμενο μειοδότη.  

 

 

 

 

Για το ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ                                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

                                                                         ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

                                                                         ΑΦΜ 

                                                                         ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ /ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                                                                         (από νόμιμο εκπρόσωπο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

Λ. Συγγρού 112, Αθήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ». 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ : ΔΠΝ/………………../……….. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

  

  
 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών  

 Λεωφ. Συγγρού 112, Αθήνα                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :                                         

                                                                                    ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: 

 

Πληροφορίες :Ν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ                                ΠΩΛΗΤΗΣ :                                              
Τ : 210-9008726                                                                 T :  

F : 210-9008737                                                                 F :  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΔΠΝ/4002401/07.08.2018 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με Αρ. Πρωτ.  

Μεταξύ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) (Αγοραστής) που εκπροσωπείται νόμιμα σ΄αυτήν την περίπτωση από τον Τομεάρχη 

Υποστήριξης της ΔΠΝ κ. ΜΑΛΛΗ Κ. που εξουσιοδοτήθηκε από το Διευθυντή Περιφέρειας Νησιών κ. 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤ. και της εταιρείας                               (Πωλητής) που εκπροσωπείται νόμιμα 

στην παρούσα από τ                                       συμφωνήθηκε και συνομολογήθηκε η προμήθεια 

του Αγοραστή από τον Πωλητή του παρακάτω εξοπλισμού, σύμφωνα με τους συνημμένους 

Ειδικούς και Γενικούς Όρους. 

 
Είδος 
α/α 

 

Κωδικός 
Αριθμός      
ΔΕΔΔΗΕ 

Ποσό
-τητα 

Μονάδα 
μέτρησης 

Περιγραφή Υλικού 
 

Τιμή 
Μονάδας σε 

EURO 

Συνολική 
Τιμή σε 

EURO 

1  1 ΤΕΜ 

Προκατασκευασμένος 

Οικίσκος, διαστάσεων 

Μ=7,10m, Π=2,60m, 

Υ=2,50m 

Ο οικίσκος θα αποτελείται από 

μεταλλικό σκελετό και πανέλα 

πολυουρεθάνης.  

Στην πρόσοψη θα έχει μια 

πόρτα αλουμινίου και ένα 

παράθυρο διαστάσεων 1m x 

1m με διπλό υαλοπίνακα. 

Θα διαθέτει WC με λεκάνη, 

νιπτήρα και καθρέπτη. 
 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ :                                   ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

              ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ                                                                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ 

 

 

 

            ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝ. 

       Τομεάρχης ΤΥΠ/ΔΠΝ 

 

Αριθμός Αίτησης  : ΔΠΝ/4002401/07.08.2018 

Κέντρο Κεφαλαίου:61411 

ΕΝΤΥΠΟ  Σ2/30.10.2000 

 



 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 

Οι παρόντες Ειδικοί Όροι της Παραγγελίας ισχύουν σε συνδυασμό με τους Γενικούς Όρους 

αυτής, ενώ σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύουν των Γενικών Όρων 

 

 

1. Η πληρωμή του Πωλητή θα γίνει από το ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ, Λ. Συγγρού 112-Αθήνα, την εικοστή 

τέταρτη (24) ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού τιμολογίου και 

κατάθεσής του στο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 

α. Πιστοποίηση παραλαβής του εξοπλισμού κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους της  

    Παραγγελίας, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

β. Τιμολόγιο του Πωλητή υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ. 

γ. Φορολογική Ενημερότητα 

δ. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

ε. Κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που οφείλει να έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της 

Νομοθεσίας το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνει στα κάτωθι στοιχεία: 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112-ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 11741 – ΑΦΜ 094532827 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν.4412/2016 διατάξεις περί κρατήσεων. 

 

2. Τόπος παράδοσης του εξοπλισμού: Οι εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. Η φόρτωση του εξοπλισμού 

κατά την παραλαβή θα γίνει με μέσο του προμηθευτή. Η παραλαβή και μεταφορά του εξοπλισμού για 

γίνει από εντεταλμένο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν το ΔΕΔΔΗΕ. 

Αρμόδιος κος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 210-9008716. 

3.Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού: Εντός               από την ημερομηνία υπογραφής της 

Παραγγελίας. 

 

4. Επιθεώρηση: Η επιθεώρηση του εξοπλισμού θα γίνει από εντεταλμένο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή εφόσον δεν τους 

αλλάζουν οι ειδικοί όροι. 

2.ΤΙΜΕΣ : Οι τιμές που αναγράφονται στην παραγγελία περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση του 

προμηθευτή, του δημοσίου η τρίτου σχετική με αυτή την προμήθεια εκτός από τις επιβαρύνσεις 

τιμολογίου. Οι τιμές αυτές είναι σταθερές και δεν θα αλλάξουν για οποιοδήποτε λόγο. Η πληρωμή του 

τιμήματος θα γίνεται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους. 

3.ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ : Ο Πωλητής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τον Αγοραστή από οποιαδήποτε 

απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες θα μπορούσε να δημιουργήσει η 

χρήση ή η διάθεση του υλικού ή του εξοπλισμού που θα παραδώσει. Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο 

χρόνο, η αγοραπωλησία θα αναστραφεί. 

4.ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ : Ο Πωλητής  θα δώσει στον Αγοραστή, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, τα 

απαραίτητα για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του υλικού ή του εξοπλισμού κείμενα και 

σχέδια, χωρίς να πληρωθεί ξεχωριστά γι΄ αυτό. 

5.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ : Η επιθεώρηση θα γίνει στο εργοστάσιο του Πωλητή με δικά του έξοδα 

και τεχνικά μέσα ή στον τόπο προορισμού εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αγοραστή. Σε περίπτωση 

ακαταλληλότητας των υλικών τα έξοδα μεταφοράς (επιστροφής και νέας αποστολής ) θα βαρύνουν 

τον Πωλητή. Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο Πωλητής μπορεί να το διορθώσει και να το ξανα-

παρουσιάσει για επιθεώρηση δύο (2) ακόμα φορές, αλλά όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημέρες 

μετά από την ημερομηνία της συμβατικής παραδόσεώς του. Η επιθεώρηση δεν απαλλάσσει τον 



 

Πωλητή από την ευθύνη του, για τις συμφωνημένες ιδιότητες του υλικού. 

6.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ : Ο Πωλητής θα συσκευάσει, θα επισημάνει και θα στείλει 

το υλικό ή τον εξοπλισμό στον Αγοραστή, όπως προβλέπουν οι ειδικοί όροι της παραγγελίας, αλλά 

πάντως κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή του. 

7.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ : Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να παραλαμβάνει τα έτοιμα υλικά μέσα σε 

τριάντα (30) μέρες, το αργότερο, μετά την ικανοποιητική ποιοτική επιθεώρηση τους. Η ολική 

πληρωμή του τιμήματος της παραγγελίας θα γίνει την εικοστή τέταρτη (24) ημέρα του τρίτου μήνα 

μετά την κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του αντίστοιχου τιμολογίου μαζί με 

αποδεικτικά παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, όπως και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που οφείλει να έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες 

ρυθμίσεις της Νομοθεσίας το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

8.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : Ο Πωλητής εγγυάται ότι το υλικό ή ο εξοπλισμός θα έχει όλες τις 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που συμφωνήθηκαν με αυτήν την παραγγελία. Ακόμη εγγυάται την 

καλή λειτουργία του εξοπλισμού για δώδεκα (12) μήνες, από την αποστολή του στον Αγοραστή. Αν 

στο διάστημα αυτό, το υλικό ή ο εξοπλισμός παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία  ή έλλειψη 

που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανώτερη βία ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει 

να το συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει με τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή, χωρίς να 

πληρωθεί γι’ αυτό.  

9.ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ : Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

αμέσως και, πάντως, το αργότερο σε δέκα μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανώτερης 

βίας, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί. 

10.ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ : Ο προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στο 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης των 

συμβατικών παραδόσεων του υλικού ποσό ίσο με το μισό στα εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος 

των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από ανώτερη βία 

και υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό 

(5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

11.ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ : Αν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από 

σφάλμα του Αγοραστή ή ανώτερη βία ο Πωλητής δεν εφαρμόσει έναν ή περισσότερους από τους 

γενικούς όρους και ειδικούς όρους της παραγγελίας ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να τους ζητήσει την 

επανόρθωση κάθε άμεσης και θετικής ζημιάς που του προκάλεσε μ’ αυτό ο Πωλητής. Όμως η 

αποζημίωση αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη από το μισό του συμβατικού τιμήματος. 

12.ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ : Κάθε διαφορά που θα δημιουργηθεί από αυτήν την παραγγελία θα λυθεί στα 

δικαστήρια Αθηνών. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                       

              Για τον Αγοραστή                                                               Για τον Πωλητή 

               (ΔΕΔΔΗΕ /ΔΠΝ)                                                                     (            ) 

 

 

 

             ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝ. 

      Τομεάρχης Υποστήριξης ΔΠΝ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

1.1. Οικονομική Προσφορά Πωλητή  

1.2. Αντίγραφο Τεχνικής Προσφοράς του Πωλητή 

 

 

 
 

 


