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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 5 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΕΔ-33 

 
 

 

  για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kV, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

«ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ», «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», «ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ – 

ΠΟΡΟΣ» ΚΑΙ «ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΘΑΣΟΣ» 

 

 

   

 

1. Τροποποίηση του τεύχους «Διακήρυξη». 

 

Τροποποιούνται τα Άρθρα 20 και 21 του Τεύχους «Διακήρυξη», όσον αφορά στο χρόνο 

έκδοσης και την ισχύ των αποδεικτικών εγγραφών ποιοτικής επιλογής και νομιμοποίησης 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης). 

2.  Τροποποίηση του τεύχους «Συμφωνητικό» 

 

 Τροποποιείται η παράγραφος 1 του Άρθρου 5 του Τεύχους «Συμφωνητικό» ως εξής: 

 
«1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης η Εταιρεία προκαταβάλει στον Ανάδοχο, ύστερα 

από σχετική έγγραφη αίτησή του, εφάπαξ ή σε δόσεις, ποσό μέχρι 10% του Συμβατικού 

Τιμήματος για έξοδα κίνησης του Έργου και αγορά πρώτων υλών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της 

συνολικής προθεσμίας κατασκευής του Έργου, με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών όπως 

ισχύει δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησης 

Προκαταβολής, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων 

μονάδων. 

 

Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο 

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από 

την Εταιρεία και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων, που να καλύπτει το 

ποσό της προκαταβολής, μείον το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο 

απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με 

παρακράτηση από κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του 

χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: 

 




K  

 

όπου:  

        Κ = Η κράτηση που πρέπει να  ενεργηθεί για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής 

Π = Το ποσό της προκαταβολής 

Ε = Το συνολικό ποσό της Πιστοποίησης Εργασιών 

Σ = Το Συμβατικό Τίμημα 
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Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο, προβλέπεται ότι 

δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Εταιρεία μπορεί να προσαυξήσει τις 

κρατήσεις στις τελευταίες πιστοποιήσεις σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη 

της προκαταβολής. 

 

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και 

παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της 

προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής των σχετικών λογαριασμών. 

Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας. 

 

3.  Τροποποίηση του τεύχους «Υποδείγματα» 

 

 Προστίθεται το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής στο τεύχος 

«Υποδείγματα». 

 

 

4. Το παρόν Συμπλήρωμα Ν° 5 της Διακήρυξης απεστάλη στις 06.03.2020 στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.europa.eu) για δημοσίευση και δημοσιεύτηκε 

στις 10.03.2020 με αριθμό 2020/S 049-117113.  

 

 

 

 

 

 

ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου 
   Λ. Αθηνών 72, 185 47, Ν. Φάληρο, τηλ. 210 9090633, 210 9090635                     
 

 
 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




