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ΑΡΘΡΟ 1   - Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2   -  Προϋπολογισμός Έργου – Σύστημα Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 3   -  Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 4   -  Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 5   - Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 6   - Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

ΑΡΘΡΟ 7   -  Περιεχόμενο Προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 8   -  Παράδοση και Αποσφράγιση Προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 9   -  Αξιολόγηση Προσφορών 

ΑΡΘΡΟ 10  - Ενστάσεις Διαγωνιζομένων 

ΑΡΘΡΟ 11 - Κατακύρωση – Ακύρωση Διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 12 – Κατάρτιση Σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 13 - Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ. 

ΑΡΘΡΟ 14-  Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής    

                   Νομοθεσίας 

ΑΡΘΡΟ 15 - Έξοδα Δημοσίευσης Διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  

Τεύχη και Έγγραφα της Διακήρυξης 

 
 Τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα συνοδεύουν τη Διακήρυξη και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της: 
1.1. Πρόσκληση 
1.2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού 

1.3. Σχέδιο Οικονομικής Προσφοράς  
1.4. Σχέδιο Σύμβασης (Συμφωνητικό) με τα παραρτήματα της  

1.5. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων  Διακήρυξης 
1.6. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
1.7. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Προϋπολογισμός Έργου – Σύστημα Προσφοράς 

 
1. Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών είναι: 356.092,04 €. 

 
2. Το συνολικό πλήθος των εντολών εργασιών δύναται να μειωθεί σε ποσοστό έως 

30%, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, με τους ίδιους Συμβατικούς Όρους 

και με ταυτόχρονη ανάλογη μείωση του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς ο 
Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες 

απαιτήσεις. 

 
3. Η αναλογία του πλήθους των εργασιών όπως αναφέρεται στο Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς δύναται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση του 
ΔΕΔΔΗΕ και ανάλογα με τις ανάγκες του μέσα στα όρια του Συμβατικού Τιμήματος. 

 
4.   Η προσφορά θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου 

της Υπηρεσίας, που βασίζεται στις τιμές ανά εργασία για το πλήθος εργασιών της 
Περιοχής, συμπληρώνοντας το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
Δεν γίνεται αποδεκτή προσφορά με αρνητική έκπτωση. 

 
5. Το συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς αποτελεί το κύριο έγγραφο της 

προσφοράς του Διαγωνιζομένου. Η προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου καλύπτει 

οπωσδήποτε το όφελος του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις 
αυτού. 

 
6. Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές (προϋπολογιζόμενα 

ποσά) που έχουν συμπληρωθεί στο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
 

1. Η  ισχύς της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι δύο (2) ετών. Η εξάντληση του 

Συμβατικού Τιμήματος ακόμα και πριν την ημερομηνία λήξης αυτής οδηγεί σε 

λύση της. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

1. Οι Διαγωνιζόμενοι  δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα έξι 
(6) μηνών από την ημερομηνία επίδοσής της (ημερομηνία Διαγωνισμού). 

 
2. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από το 

ΔΕΔΔΗΕ, με τη συναίνεση των Διαγωνιζομένων. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Εγγυήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 
1. Ο Διαγωνιζόμενος μαζί με την προσφορά του πρέπει να υποβάλλει εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 

του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 
(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Το κείμενο της 
ως άνω εγγυητικής θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Ο 
Διαγωνιζόμενος εκτός των άλλων εγγυήσεων, δύναται να υποβάλλει γραμμάτιο  

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου ποσού.  

 
2. Το ύψος της κατά τα ανωτέρω εγγύησης ανέρχεται στο 2% του 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας , ήτοι 7.122,00 €.  
 

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την 

προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους λοιπούς προσφέροντες εντός 
τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής 

απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
Η Εγγύηση με όποια μορφή και αν δοθεί, θα καταπίπτει εάν :  

 
    3.1 Υπάρξει κάποιος λόγος από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 157 παρ. 1.α. 

του   Ν.4281/2014. 5/14 2.2.  
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3.2 Ο Διαγωνιζόμενος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους 
Όρους και Οδηγίες της Διακήρυξης, σύμφωνα με τη Δήλωση Αποδοχής παρ. 2.6 

του Άρθρου 7. 2.3. 
 
3.3 Ο μειοδότης δεν προσέλθει ύστερα από πρόσκληση του ΔΕΔΔΗΕ, να 

υπογράψει τη σχετική Σύμβαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες.  

3.4 Παράλειψη υποβολής της Εγγύησης Συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελεί 

αιτία απόρριψης της Προσφοράς από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.  

4. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα έχει ισχύ το λιγότερο για επτά (7) μήνες και 

εφόσον δε θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης, θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την 

προσκόμιση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους λοιπούς προσφέροντες εντός 

τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής 

απόφασης περί απόρριψης της Προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της 

διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης.  

5. Είναι δυνατόν η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής να επιστραφεί σε κάθε 

Διαγωνιζόμενο, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της, πριν την 

συμπλήρωση της παραπάνω ημερομηνίας, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι μετά 

από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, θα καταστεί 

Ανάδοχος ο υποψήφιος Διαγωνιζόμενος.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 
1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συντεταγμένα 

στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αλλοδαπών Επιχειρήσεων 
καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και όλα τα πιστοποιητικά θα είναι στη 
γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και 

επισημείωση Apostille.  
 

2. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 
 

3. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Διαγωνιζομένων επί των όρων που 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της Διακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν 
προσφορές που θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από 

το Διαγωνισμό. 
 

4. Αποκλείονται του διαγωνισμού, συμμετέχοντες οι οποίοι δεν πληρούν τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού. 

 
 

 



 

Σελίδα 7 από 17 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Περιεχόμενο Προσφοράς 

 

1. Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, που ονομάζεται «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω μέρος 

του οποίου θα αναγράφεται: 

 
«Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης ΔΠΑ / ΕΠ-6760» :     

Παροχή Υπηρεσιών για  «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».  

 

Επίσης  στο   επάνω   αριστερά   τμήμα   του   Φακέλου   θα   αναγράφεται   η    
επωνυμία   του Διαγωνιζόμενου,   η   επαγγελματική   του   διεύθυνση   και   το   

όνομα   και   τηλέφωνο  του Αντικλήτου του. 
Η προσφορά του Διαγωνιζομένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις  σελίδες, 
σχέδια κλπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο 

εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα  περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α,  το ΦΑΚΕΛΟ Β  και το 

ΦΑΚΕΛΟ Γ (Οικονομική Προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι. 
Μέσα σε κάθε έναν από τους Φακέλους Α και Β θα πρέπει να περιέχεται  Πίνακας 
περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται, με την αρίθμηση βάσει του παρόντος Άρθρου και με τον 
αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 
αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 2 και 3 και 4  ότι υποχρεούνται να 
υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι. 

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : 

2.1. Την  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής σύμφωνα  με το συνημμένο  υπόδειγμα  
της Επιχείρησης και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 5 του παρόντος. 

2.2 Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου ως εξής : 

2.2.1. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. 

α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό 
της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του. 

β. Επικυρωμένο  απόσπασμα των  πρακτικών της  Γενικής Συνέλευσης σχετικά   

με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. 

γ. Επικυρωμένο   απόσπασμα   Πρακτικών   σχετικά   με  τη   συγκρότηση   του   

Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. 
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δ. Βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν 
τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. 

ε. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., με 
το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να 

αναληφθεί η υπό ανάθεση υπηρεσία, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο 
ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο 
αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν 

σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 
 

2.2.2. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε  

 
α. Φύλλα εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το Καταστατικό 
της Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίηση του με αντίγραφα των πράξεων 

τροποποιήσεων. 
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα ή του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν 
τροποποιήσεων του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού. 

γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται 
έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η 
δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 

που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, 
κάτοικος Αθηνών που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν 

σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 
 
2.2.3. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ι.Κ.Ε.  

α. Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) περί κατάθεσης του 
Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του που έγιναν μετά την έκδοση 

αυτού. 
β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται 
έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η 

δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 
που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, 

κάτοικος Αθηνών που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν 
σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

2.2.4. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης και των τυχόν 
τροποποιήσεων του με βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής για μη δημοσίευση άλλων. 

β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 

εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και τον αντίκλητο. 

2.2.5. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα 

 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών διατάξεων για έκαστο 

εξ αυτών.    

2.2.6 Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει 
αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με θεώρηση από 
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αρμόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπηση του και τον 
ορισμό του αντικλήτου. 

2.2.7. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων (φυσικών 
ή και νομικών προσώπων).  

 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Το 
συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας/ Ένωσης προσώπων, όπου θα συστήνεται η 
Κοινοπραξία/Ένωση, θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 

σαφήνεια το μέρος της υπό ανάθεση υπηρεσίας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο –σε 
ποσοστό) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης στο σύνολο της 

Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 
όλων των Μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης (leader), να δηλώνουν από κοινού ότι 
αναλαμβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου, να ορίζεται 

κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, σύμφωνα με 
τις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και  

 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τους νόμιμους      

εκπροσώπους τους με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών τους, ότι οι εταιρείες – 
μέλη της Κοινοπραξίας θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση 

της σύμβασης. 
 
δ. Υπογραμμίζεται ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σε περίπτωση 

Κοινοπραξίας/Ένωσης μπορεί να συντρέχουν σε ένα φορέα της Κοινοπραξίας/ Ένωσης. 
 

 
2.3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που να φέρει ημερομηνία την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό, με την οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι 

μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για αδικήματα που συνδέονται με την επαγγελματική του διαγωγή 

(π.χ. μη καταβολή εισφορών, αποδοχών κλπ) ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας 

και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε 
κείμενη νομοθεσία. Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει πρόσφατο 

πιστοποιητικό (Απόσπασμα) Ποινικού Μητρώου, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα, μαζί τα λοιπά δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, εφόσον του ανατεθεί  η εν λόγω υπηρεσία, διαφορετικά θα κηρύσσεται 

έκπτωτος.  
 

Τα Πιστοποιητικά θα αναφέρονται ανάλογα με τη νομική φύση του διαγωνιζομένου στα 
Ομόρρυθμα μέλη για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες, στους 
Διαχειριστές για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και ΙΚΕ και στον Πρόεδρο και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις Ανώνυμες Εταιρείες. 
 

2.4. Πιστοποιητικό της έδρας του Διαγωνιζόμενου που εκδίδεται από την Γραμματεία του 
Πρωτοδικείου της έδρας του Διαγωνιζόμενου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 
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οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και αναγκαστικής 
διαχείρισης και ανάλογο πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του 

διαγωνιζομένου σε κατάσταση πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Επιπροσθέτως πιστοποιητικά, ότι δεν έχει τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής 
και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής. 

Τα Πιστοποιητικά θα αναφέρονται ανάλογα με τη νομική φύση του διαγωνιζομένου στα 
Ομόρρυθμα μέλη για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες, στους 

Διαχειριστές για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και στον Πρόεδρο και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις Ανώνυμες Εταιρείες.   
Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει  να είναι έκδοσης το πολύ τριών (3) μηνών πριν την 

ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών του διαγωνισμού. 

 

2.5. Υπεύθυνη   Δήλωση   του   Νόμου   1599/86   ότι   ο   υποψήφιος   Ανάδοχος   
δεν   είναι Βουλευτής. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. από τον ή τους Διαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. από τα 
ομόρρυθμα μέλη και για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 
 

2.6. Συμπληρωμένη και υπογραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που χορηγήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των 

όρων της Διακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεων τους από τον ΔΕΔΔΗΕ, 
καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπικών συνθηκών του Έργου κλπ. 
 

2.7. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΙΚΑ, ΕΤΑΑ) κατά την 
ισχύουσα Νομοθεσία. 

 
2.8. Τα έγγραφα των παραγράφων 2.2.1. α, β, γ, δ, 2.2.2. α, β, 2.2.3. α, 2.2.4. α 

και 2.4. δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι Διαγωνιζόμενοι να περιλάβουν οπωσδήποτε 
στην Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2.6 του παρόντος Άρθρου) την παράγραφο 8 του 

αντίστοιχου Υποδείγματος. 
 
 

3.    Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β  θα περιέχει : 

3.1  Δήλωση ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται καθ όλη  τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς του,  τη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων εφόσον 
κριθεί σκόπιμο από το ΔΕΔΔΗΕ είτε με λογιστές της επιλογής της είτε με 

υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει για το 
σκοπό αυτό κάθε πληροφορία ή επεξήγηση που θα ζητήσουν οι ελεγκτές και 
γενικότερα να τους διευκολύνει στο ελεγκτικό τους έργο. 

 

3.2 Τα ονόματα των καταστημάτων των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι 

Διαγωνιζόμενοι και βεβαιώσεις των τραπεζών για τη συνεργασία τους. 

 
3.3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το προσωπικό που θα διαθέσει για την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 

Άρθρου 8 του Σχεδίου Σύμβασης της Διακήρυξης ΔΠΑ/ΕΠ-6760 της Διεύθυνσης 
Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ 

 

3.4. Ελάχιστες – προϋποθέσεις συμμετοχής:  
  Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν πίνακα προηγούμενων Έργων 

στον οποίο θα αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες που οι Διαγωνιζόμενοι (σε 
περίπτωση Ένωσης  ή Κοινοπραξίας από την ίδια ή τα μέλη της χωριστά)  έχουν 
υλοποιήσει ίδια ή παρόμοια Έργα με το ζητούμενο από τη Διακήρυξη. Ως παρόμοια 

έργα ορίζονται έργα που αφορούν σε μετρήσεις φυσικών μεγεθών σε ανάλογους 
μετρητές-καταγραφείς και η υλοποίησή τους ως έργα παροχής υπηρεσιών σε 

αναθέτουσες αρχές (Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, Δημόσιο ή και ιδιωτικούς φορείς 
ως υπεργολάβοι ή βοηθοί εκπλήρωσης στην εκτέλεση της εν λόγω παροχής 
υπηρεσιών). Ο υπόψη Πίνακας  εξετάζεται και  επαληθεύεται από το ΔΕΔΔΗΕ κατά 

τη διάρκεια ελέγχου  του Φακέλου Β. Ο εν λόγω Πίνακας θα πρέπει να αναφέρει 
αναλυτικά τα έργα που εκτελέστηκαν την τελευταία 3ετία, τον αριθμό της κάθε 

Σύμβασης, τη χρονική περίοδο εκτέλεσης, το Συμβατικό Τίμημα, καθώς και το 
πλήθος των ενδείξεων που ελήφθησαν στα πλαίσια εκτέλεσης του κάθε 
έργου. 

  
  Για τα έργα του εν λόγω Πίνακα θα πρέπει: 

 
- Το πλήθος των ενδείξεων, ενός τουλάχιστον έργου, να είναι μεγαλύτερο του 

10% του πλήθους των ενδείξεων του έργου της παρούσας Διακήρυξης (ήτοι 

μεγαλύτερο των 242.393 ενδείξεων).  
 

Ή εναλλακτικώς, 
 

- Το πλήθος των ενδείξεων του συνόλου των έργων του Πίνακα να είναι 
μεγαλύτερο του 20% του πλήθους των ενδείξεων του έργου της παρούσας 
Διακήρυξης (ήτοι μεγαλύτερο των 484.786 ενδείξεων). 

Το πλήθος των ενδείξεων της παρούσας Διακήρυξης προκύπτει από το Παράρτημα 
ΙΙ (Τιμολόγιο Εργασιών και Οικονομική προσφορά) και τον Πίνακα του Άρθρου 5 

της Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
 
Θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν επιστολές από τους κύριους των έργων στις 

οποίες θα αναφέρεται ρητώς η έντεχνη, άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
κάθε έργου και θα επαληθεύουν τα στοιχεία του προσκομισθέντος Πίνακα και 

οπωσδήποτε το πλήθος των ενδείξεων που ελήφθησαν από μετρητές – 
καταγραφείς στα πλαίσια εκτέλεσης του κάθε έργου. 
 

Στην περίπτωση Διαγωνιζομένων που επικαλούνται Δάνεια εμπειρία τρίτων θα 
υποβληθεί πρωτότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Διαγωνιζομένου και του 

επικαλούμενου τρίτου, ή δεσμευτική Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
τρίτου καθώς και δεσμευτική δήλωση του διαγωνιζόμενου με θεώρηση του 
γνησίου των υπογραφών,  µε τα οποία η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να 

αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για το ΔΕΔΔΗΕ. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων θα αφορά στην εμπειρία του 

τρίτου. 
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3.5 Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 §4,της παρούσας διακήρυξης, οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να δηλώσουν με τις προσφορές τους, αν το έργο θα το εκτελέσουν 
μόνοι τους ή/και με υπεργολάβο σε ποσοστό έως 30%, και από ποιον (φυσικό 
πρόσωπο ή εταιρεία), με δήλωση του υπεργολάβου περί αποδοχής. Η ικανότητα 

και η εμπειρία του Υπεργολάβου θα πρέπει να είναι ανάλογη με του Αναδόχου 
και να αποδεικνύεται όπως αναφέρεται στην παραγρ. 3.4. 

 
3.6 Αν κάποιος συμμετέχων δηλώσει ότι θα εκτελέσει το έργο και με υπεργολάβο 

(έως 30%), και ο υπεργολάβος συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ανεξάρτητη 

προσφορά, τότε θα αποκλείονται του διαγωνισμού και ο συμμετέχων και ο 
υπεργολάβος. 

 
4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει : 
 

Το συνημμένο σχέδιο (Οικονομική προσφορά) που χορηγείται από την Υπηρεσία 
με το οποίο ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει την προσφορά του. Η συμπλήρωση 

του εντύπου πρέπει να είναι σαφής, ευδιάκριτη και να γίνεται από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, χειρόγραφη Οικονομική Προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή και θα 
απορρίπτεται.  

Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας 
(προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 
Δεν γίνεται αποδεκτή προσφορά με αρνητική έκπτωση. 

Σε περίπτωση μη υποβολής των φακέλων προσφορών όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως προς το περιεχόμενο τους, η προσφορά θα 

θεωρείται τυπικά μη αποδεκτή και θα αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος.  

Παράλειψη υποβολής της εγγύησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή οποιουδήποτε 
από τα παραπάνω στοιχεία, αποτελεί αιτία τυπικής απόρριψης της προσφοράς και 

επιστροφής στους διαγωνιζόμενους από την επιτροπή Διαγωνισμού κλειστών των 
φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Παράδοση και Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Προσφορές που θα 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται 

υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο 
της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 της "Πρόσκλησης". 

2. Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις προσφορές των Διαγωνιζομένων και καταγράφει   την 

επωνυμία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Με 
την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν 
κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόματα των 
αντίστοιχων Διαγωνιζομένων οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής 

των προσφορών. 
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3.  Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά με 
την οποία έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ 

Α, Β και Γ. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανεβρεθούν και οι τρεις (3) 
φάκελοι, τότε η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 

4.  Μετά, αποσφραγίζονται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α και ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, μονογράφονται όλα τα 

έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα   
αναγράφονται και στον Πίνακα περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο 

Διαγωνιζόμενος. 

Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α και του ΦΑΚΕΛΟΥ Β η 

Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν 
θα πρέπει να αποκλεισθούν και συντάσσει τα σχετικά πρακτικά με βάση τους όρους 

του Διαγωνισμού και ανακοινώνει εγγράφως τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν 
από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που 
αποκλείστηκε καθένας από αυτούς.  Τα ως άνω κοινοποιούνται προσηκόντως στους 

συμμετέχοντες. 

5.  Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα  επιστρέφονται, επί 

αποδείξει, σφραγισμένος όπως υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ καθώς και η "Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής". Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της 

προθεσμίας που καθορίζεται στο Άρθρο 10 του παρόντος για υποβολή Ενστάσεων, 
εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλει Ένσταση. Επίσης 
μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 

εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι 
παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ και η "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής" θα επιστραφούν στο 
Διαγωνιζόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.3 του άρθρου 5. Τα 
στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α και του ΦΑΚΕΛΟΥ Β, πλην της "Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής", θα κρατηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του. 

6. Ακολούθως αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, μονογράφονται και αριθμούνται όλα τα 

έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν με δύο αριθμούς από τους οποίους ο πρώτος 
αντιστοιχεί στον αριθμό της προσφοράς και ο δεύτερος (με πρόθεμα Γ) αντιστοιχεί 
στον αριθμό του εγγράφου και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα 

κύρια, κατά  την κρίση της Επιτροπής Αποσφράγισης οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών.  

   Ακολούθως, συντάσσεται το σχετικό πρακτικό που κοινοποιείται προσηκόντως σε 
όλους τους προσφέροντες.  

7. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων οι 

οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 
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1. Ο Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια 
και  οικονομική παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης, γίνεται μεταξύ των τεχνικά 

και οικονομικά αποδεκτών προσφορών για την υπόψη «Υπηρεσία» και το 
κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί 
των προϋπολογιζόμενων τιμών μονάδας του τιμολογίου της Υπηρεσίας, όπως 

αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά.  

   Σε περίπτωση πλειόνων Μειοδοτών λόγω ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών η 

ανάθεση γίνεται σε έναν από τους μειοδότες μετά από κλήρωση, η οποία 
διενεργείται παρουσίας τους. 

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή, προβαίνει σε αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 

στοιχείων του Διαγωνιζόμενου με το μικρότερο τίμημα, προκειμένου να διαπιστώσει αν 
η προσφορά του ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά 

τη δυνατότητα του να εκτελέσει την υπό ανάθεση υπηρεσίας. 

3. Στα πλαίσια της παραπάνω εξέτασης η Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης, 
εφόσον το κρίνει σκόπιμο,  μπορεί να διενεργεί λογιστικούς και διαχειριστικούς 

ελέγχους, να ζητά πληροφορίες  από   άλλες   πηγές, να   λαμβάνει   υπόψη   και   να 
συνεκτιμά, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να 
επηρεάσει την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και να ζητά 

συμπληρωματικές διευκρινίσεις από  τους  Διαγωνιζόμενους, υπό τον όρο ότι οι   
διευκρινίσεις   αυτές   δεν   αποτελούν περίπτωση αντιπροσφοράς. 

 
4. Εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που προσφέρει τη μικρότερη προσφορά δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις, εξετάζεται η αμέσως επόμενη προσφορά από άποψη μειοδοσίας και 

ούτω καθεξής, ώστε να εξευρεθεί ο τελικός μειοδότης που θα εξασφαλίσει την 
έγκαιρη, άρτια και οικονομική εκτέλεση του Έργου. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ενστάσεις Διαγωνιζομένων 

1. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να προσβάλουν με ένσταση 

εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης που σχετίζονται με τις διαδικασίες 
επιλογής, τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη νόμιμα τα συμφέροντα τους. 

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής. 
(οδός Αριστείδου, αριθμός 5-7, Τ.Κ. 105 59) σε προθεσμία πέντε (5) 
ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε 

γνώση του ενιστάμενου. 

3. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από τα παρακάτω όργανα του ΔΕΔΔΗΕ τα 
οποία γνωστοποιούν εγγράφως στους οικείους ενιστάμενους τις αποφάσεις 

τους. 

Συγκεκριμένα: 

- Ενστάσεις κατά της Διακήρυξης εξετάζονται από τον Διευθυντή Διεύθυνσης 
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Δικτύου και από τον Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής. 

- Ενστάσεις κατά το τυπικό στάδιο της διαδικασίας του Διαγωνισμού εξετάζονται 
από τον Βοηθό Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής και από τον Διευθυντή Κλάδου 

Προμηθειών ΔΥΠΜ. 

- Ενστάσεις μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών εξετάζονται από τον   

Τομεάρχη Οικονομικών Θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής και από τον  
Διευθυντή Περιοχής Περιστερίου. 

- Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του 

Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη μόνο του 
υπηρεσιακού οργάνου που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 

1. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα  του από τα 
εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και 

τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς. 

2. Η κατακύρωση ανάθεσης του Έργου γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με 
επιστολή με την οποία καλείται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών να προσέλθει 

για την υπογραφή της Σύμβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην 
ως άνω προθεσμία η Επιχείρηση δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον Διαγωνισμό: 

α. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα  
του Διαγωνισμού 

β. Αν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για 
την Επιχείρηση 

γ. Αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού ή 
ότι υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. 

δ.   Αν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 
Κατάρτιση Σύμβασης 

Η Σύμβαση για την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά 
διαμορφώθηκαν και  εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του 
Διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και 
τευχών του Διαγωνισμού. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ   διατηρεί   το   δικαίωμα   να   μεταθέσει   την   ημερομηνία   υποβολής 
προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης.  Οι 
τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε Συμπλήρωμα της Διακήρυξης,  έκδοση 

του οποίου θα ανακοινώνεται από τον τύπο. 
 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να 
αποζημιώσει  τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν 

υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που δε θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ματαιωθεί ο 
Διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και υποβάλλουν 
προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα 

απολύτως δικαίωμα κατά του ΔΕΔΔΗΕ από τη Διακήρυξη αυτή και τη συμμετοχή 
τους στον Διαγωνισμό. 

4. Η Προσφορά των Διαγωνιζόμενων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της 

Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς το ΔΕΔΔΗΕ και όχι ως αποδοχή 
πρότασης της. 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δεν δίνει το   δικαίωμα   στον   Διαγωνιζόμενο   να   την   επικαλεστεί 
προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεων του. 

6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς 
όφελος του ΔΕΔΔΗΕ,  ο οποίος  δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς 
αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

1. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν    

απαρεγκλίτως   τις    διατάξεις    τις    εργατικής    και    ασφαλιστικής νομοθεσίας 
για   το   προσωπικό  τους  που   θα   απασχολείται   στα πλαίσια της Σύμβασης,    
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συμπεριλαμβανομένων   της   καταβολής   στο   προσωπικό τους των νομίμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του 
νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών του  προσωπικού  τους,  της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

 

2.  Σε   περίπτωση   διαπίστωσης  παραβίασης   των   εργασιακών   και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των 
Υπεργολάβων,   που   απασχολούνται   στα   πλαίσια   της   Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ 

διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, 
διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της 

Σύμβασης. Επιπροσθέτως,  ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα,  να αποκλείσει, με 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, 
προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η Σύμβαση καταγγέλθηκε από το 

ΔΕΔΔΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού.  

 
3. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή συστημένη 
επιστολή στον Ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος έχει 

το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από 
αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

 Δημοσίευση Διακήρυξης 
 

 
Η προκήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του             

Διαχειριστή του  Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).  

 
 

 
 

 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


