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Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών 

Λεωφ. Συγγρού 98 – 100, 117 41 Αθήνα 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ  Νο 3  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   5 1 5 7 1 0 
 

Αντικείμενο: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο3 της Διακήρυξης, εκδίδεται προκειμένου: 

 

 

A. Nα γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

 

1. Στο άρθρο 2.4 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» το κείμενο : 

 

«…..Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα αιτήματα που θα 

υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Το πλήρες 

κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό 

τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 

αντικαθίσταται με : 

«Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα αιτήματα που θα 

υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η προθεσμία 

αυτή δεν παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Σε 

περίπτωση τροποποίησης όρων της παρούσας για την οποία χορηγείται παράταση της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις 

χορηγούνται μόνο επί των διατάξεων που τροποποιούνται. Το πλήρες κείμενο των 

συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 

 

2. Στην υποπαράγραφο 7.1.2.1.1 το κείμενο : 

«Ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση να διαθέτει τα ακόλουθα:  

‒ Στόλος τουλάχιστον 1.000 οχημάτων 

‒ Παρουσία της εταιρείας με σημεία εξυπηρέτησης (συμβεβλημένα ή ιδιόκτητα 

συνεργεία και δυνατότητα χορήγησης οχήματος αντικατάστασης) σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λαμία (πρόκειται για την έδρα 

των Τεχνικών Ασφαλείας)» 
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Αντικαθίσταται με : 

«Ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση να διαθέτει τα ακόλουθα:  

‒ Στόλος τουλάχιστον 1.000 οχημάτων 

‒ Παροχή συντήρησης των οχημάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, 

Κομοτηνή, Κόρινθο και Λαμία.» 

 

3. Στην υποπαράγραφο 12.2.10 το κείμενο : 

«Αναλυτική κατάσταση των εξουσιοδοτημένων συνεργείων της εταιρείας μίσθωσης στο 

Νομό Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λαμία και Ιωαννίνων» 

Αντικαθίσταται με : 

«Δήλωση ότι θα παρέχεται συντήρηση των οχημάτων στα σημεία που αναφέρονται στον 

Πίνακα.» 

 

4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», στο σημείο «Δ. 

Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα» το κείμενο: 

«Ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση να διαθέτει τα ακόλουθα:  

‒ Στόλος τουλάχιστον 1.000 οχημάτων 

‒ Παρουσία της εταιρείας με σημεία εξυπηρέτησης (συμβεβλημένα ή ιδιόκτητα 

συνεργεία και δυνατότητα χορήγησης οχήματος αντικατάστασης) σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λαμία (πρόκειται για την έδρα 

των Τεχνικών Ασφαλείας)» 

Αντικαθίσταται με : 

«Ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση να διαθέτει τα ακόλουθα:  

‒ Στόλος τουλάχιστον 1.000 οχημάτων 

‒ Παροχή συντήρησης των οχημάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, 

Κομοτηνή, Κόρινθο και Λαμία.» 

 

5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» στο σημείο Β. ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ το κείμενο: 

«Τα εκμισθωμένα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στις εγκαταστάσεις της 

εκμισθώτριας ανά διεύθυνση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.» 

Αντικαθίσταται με : 

«Τα εκμισθωμένα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση ανά διεύθυνση, σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα.» 

 

 





 

   

6. Στο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, στην παράγραφο 5 

«ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» το κείμενο : 

«Τα εκμισθωμένα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στις εγκαταστάσεις της 

εκμισθώτριας ως εξής :» 

Αντικαθίσταται με : 

«Τα εκμισθωμένα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στους τόπους που 

αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.» 

 

Β. Να δοθούν διευκρινίσεις σε ερωτήματα ενδιαφερομένων Οίκων 

 

Οι διευκρινίσεις στα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων Οίκων αναρτώνται  στο 

σύνδεσμο: 

https://www.deddie.gr/el/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-diagwnismwn-deddie/pinakes-

diakirikseon-diagonismon-dnsis-ulikon-prom 

 

 

 
 

Όλοι οι λοιποί όροι της Διακήρυξης 515710 και των Συμπληρωμάτων Νο1 και Νο2 

παραμένουν ως έχουν.  

 

 
 

 
Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι 

 

 
 

Δημήτριος Κ. Γκούβας 

Διευθυντής ΔΥΠΜ 
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