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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 4 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Σ.Η.Δ. ΔΠΝ/4003154 

(Α.Δ.Α.Μ. 19PROC005742543) 

 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την έκδοση Συμπληρώματος Νο 4, του 

Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, ΔΠΝ/4003154, 

ανάδειξης Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά υλικών (στροφεία, στύλους, Μ/Σ, 

διάφορα υλικά) από τις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ στον Ασπρόπυργο (Παραλία Ασπροπύργου 

και Καλιστήρι) και τις Αποθήκες των προμηθευτών που βρίσκονται εντός του Λεκανοπεδίου 

Αττικής (μέχρι Κόρινθο και Οινόφυτα) προς την Περιφερειακή Αποθήκη Κρήτης του 

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ και αντίστροφα», που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ανωτέρω Διακήρυξης, (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

[CPV] 60000000-8), ως προς τα εξής: 

 

1. Τροποποιείται η παράγραφος 6, του κεφαλαίου «Γ. Επαγγελματική/Τεχνική 

ικανότητα», του παραρτήματος 7 «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» της 

σχετικής διακήρυξης ως ακολούθως: 

 
1. . 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86, στην οποία ο μεταφορέας θα αναφέρει τα Γραφεία που 

διαθέτει στην Αθήνα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα, προσκομίζοντας αντίγραφα συμβολαίων 

ιδιοκτησίας ή μίσθωσης). 

 

2. Τροποποιείται η παράγραφος 2, του Άρθρου 6 - «Αμοιβή», του υποδείγματος της 

Σύμβασης της σχετικής διακήρυξης ως ακολούθως: 

 

2. Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί στην προσφορά του αναδόχου (όπως οριστικοποιήθηκε στο στάδιο 

κατακύρωσης). 
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Η τιμή μονάδας θα υπολογίζεται σε             €/Kgr. 

 

http://www.deddie.gr/
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- Η φόρτωση θα γίνεται με τρόπο ώστε τα μεταφερόμενα υλικά να καταλαμβάνουν το 

μικρότερο δυνατό χώρο (τρέχοντα μέτρα κάλυψης καρότσας) 

 

- Τα προς μεταφορά υλικά του ΔΕΔΔΗΕ θα θεωρούνται ως μη στοιβάξιμα. 

 

- Πλήρες φορτίο θα χαρακτηρίζεται η μεταφορά στύλων ανεξάρτητα από το βάρος 

τους. Σε τέτοια περίπτωση θα υπολογίζεται ως αμοιβή το συνολικό ωφέλιμο φορτίο 

της καρότσας σε Kgr. 

 

Το μη φορολογικό παραστατικό παράδοσης – παραλαβής υλικών του ΔΕΔΔΗΕ (εντολή 

φόρτωσης) που υποχρεούται να έχει ο Aνάδοχος θα αναγράφει αναλυτικά το είδος και την 

ποσότητα των μεταφερόμενων υλικών, τον αρ. κυκλοφορίας του επικαθήμενου, καθώς και το 

βάρος που αναγράφεται στο αντίστοιχο ζυγολόγιο του εκάστοτε φορτίου. 

 

Σημειώνεται ότι το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση μιας μεταφοράς (μετάβασης) σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το τίμημα που προκύπτει από το γινόμενο του ωφέλιμου 

φορτίου του οχήματος (καρότσας) σε Kgr επί την τιμή μονάδας του φορτίου σε € / Kgr.  
 

Για μεταφορά υλικών από την Κρήτη προς την Αττική, το τίμημα που θα καταβάλλεται στον 

Ανάδοχο θα είναι το 50% του τιμήματος μετάβασης.  

 

Εάν απαιτηθεί η μεταφορά των υλικών να πραγματοποιηθεί με πλοία πιστοποιημένα για την 

ασφάλειά τους, τότε η τιμή μονάδας του φορτίου σε € / Kgr θα διπλασιάζεται. Εξυπακούεται 

ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα χορηγηθούν στον μεταφορέα σχετικές οδηγίες για τον 

ενδεδειγμένο τρόπο μεταφοράς των υλικών, ενώ για την πληρωμή του θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα αναγκαία αποδεικτικά μεταφοράς (εισιτήρια). 

Σε περίπτωση, τέλος, μεταφοράς στύλων άνω των 13 μέτρων, τόσο κατά τη μετάβαση όσο και 

κατά την επιστροφή, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να πληρώνει επιπλέον της συμβατικής τιμής και 

ένα ποσόν (50,00 ευρώ) ανά μέτρο (πλέον των 13 μέτρων), εφ’ όσον η στοιβασία και η 

φόρτωση έχει γίνει κατά τρόπον αποδεκτό από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του 

ΔΕΔΔΗΕ. Ρητά όμως απαγορεύεται η προεξοχή να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μέτρων.  

 

3. Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν 

Συμπλήρωμα Νο 4, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν. 

 

Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, (www.deddie.gr). 

 

 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΝ 

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 
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