
ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΚΕ 

2ο χλμ  ΝΕΟ  ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ  

35 100  ΛΑΜΙΑ 

Τηλ. 2231042814 

 

 ANOIXTOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ    / 7  /  23 - 03  -  2016      

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ/ ΔΠΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΠΚΕ , Συνολικού προϋπολογισμού με απρόβλεπτα 20.000,00 

ευρώ  ( εκ των οποίων τα  1120,00 ευρώ είναι απρόβλεπτα )   , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας που εκδίδει την Διακήρυξη 

Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας 

  

1.1. Η Υπηρεσία που εκδίδει την Διακήρυξη είναι ο   ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΚΕ  Τηλ. 2231042814 

1.2. Τόπος υποβολής των προσφορών ΔΠΚΕ ,2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας- Αθήνας  στη Λαμία . 

1.3. Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η    10  / 05   /16  και ώρα 12:00. 

1.4. Ημερομηνία αποσφράγισης των  προσφορών ορίζεται η 10/05/2016 και ώρα 13:00, στα 

Γραφεία της ΔΠΚΕ και δύναται να παρίσταται όποιος διαγωνιζόμενος επιθυμεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

Γίνονται δεκτά, για υποβολή προσφοράς, με τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης, Φυσικά ή 

Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν 

ανάλογη εμπειρία, η οποία θα γνωστοποιείται με κατάθεση αντιστοίχων βεβαιώσεων για τις εργολαβίες 

που έχουν εκτελέσει. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 

 

3.1. Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάθεση της ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΠΚΕ . Η κατασκευή  θα γίνει σύμφωνα 

με τα καθορισμένα στη Σύμβαση που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και τις εντολές, 

οδηγίες και υποδείγματα της Επιχείρησης. 

3.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του Έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης για το Έργο που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας Διακήρυξης ορίζεται σε  

τριάντα ημερολογιακές ημέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

Όλα τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας Διακήρυξης περιλαμβάνονται συνημμένα   

μαζί με την πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Περιεχόμενο Προσφοράς 

 

1. Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του Έργου και στο 

πάνω μέρος αριστερά, ο τίτλος του διαγωνιζόμενου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το όνομα, η 

διεύθυνση και τα τηλέφωνα του εκπροσώπου και του αντικλήτου του. 

 

Εντός του κυρίου αυτού φακέλου θα τοποθετηθούν τρεις φάκελοι. Ο πρώτος φάκελος θα περιέχει τα 

Νομικά στοιχεία , ο δεύτερος  φάκελος θα περιέχει τα Τεχνικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί  και ο τρίτος 

φάκελος θα περιέχει την οικονομική προσφορά, δηλαδή το έντυπο «Υπόδειγμα Προσφοράς», που θα 

έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. Ο φάκελος  Α θα 

αναγράφει εξωτερικά: ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΠΚΕ .Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα 

αναγράφει εξωτερικά: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΠΚΕ. 

   Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει εξωτερικά: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΠΚΕ.  

 

Μέσα σε κάθε Φάκελο 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. 

 

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : 

 

2.1. Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένης από την Τράπεζα Ελλάδος Τράπεζας  

(συμπεριλαμβανόμενου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ΤΣΜΕΔΕ) αξίας 

τετρακοσίων  ευρώ (400,00 €), το κείμενο της οποίας θα είναι απολύτως σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). 

 

2.1.1 Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΕ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, θα επιστρέφεται μετά την έγκριση του 

αποτελέσματος του Διαγωνισμού σε όλους τους Διαγωνιζομένους, πλην αυτού ο οποίος θα 

ανακηρυχτεί Ανάδοχος, του οποίου η εγγυητική συμμετοχής θα αποδοθεί με την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

2.1.2 Είναι δυνατόν η εγγυητική επιστολή συμμετοχής να επιστραφεί σε κάθε Διαγωνιζόμενο, που με 

αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της, πριν τη συμπλήρωση της παραπάνω ημερομηνίας, εφόσον δεν 

πιθανολογείται ότι μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα καταστεί 

Ανάδοχος ο υποψήφιος Διαγωνιζόμενος. 

 

2.2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο) για χρέη 

προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

2.3 Ασφαλιστική Ενημερότητα από ΟΑΕΕ ή ΤΣΜΕΔΕ ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό του 

υπεύθυνου ή των υπευθύνων των Διαγωνιζόμενων, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 

2.7 (έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου) του παρόντος, καθώς επίσης και από το ΙΚΑ για το 

προσωπικό τους (πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφο). 

 

2.4. Πιστοποιητικό (Απόσπασμα) Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, όπου θα 

φαίνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί, ή αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα με το 

Νόμο  Ν.3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. 

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που να φέρει ημερομηνία 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στον Διαγωνισμό, με την οποία ο Διαγωνιζόμενος θα 

δηλώνει ότι« μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν έχει καταδικαστεί για τα 
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προαναφερόμενα αδικήματα και ότι έχει υποβάλει αίτηση για την έκδοση Ποινικού Μητρώου, 

προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο της.  

Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως, να υποβάλλει στην Υπηρεσία το 

Ποινικό Μητρώο αμέσως μετά την έκδοσή του και πριν το άνοιγμα των Οικονομικών 

Προσφορών. 

2.5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του Διαγωνιζόμενου έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε 

τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη 

του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή διαδικασίας 

συνδιαλλαγής. 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα αφορούν (ανάλογα με τη Νομική υπόσταση του Διαγωνιζόμενου), εκτός από 

την εταιρεία και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ΑΕ ή στους Διαχειριστές για τις 

Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. ή το φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό. 

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που να φέρει ημερομηνία 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στον Διαγωνισμό, με την οποία θα δηλώνεται ότι «δεν έχει 

κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν εκκρεμεί αίτηση 

για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

συνδιαλλαγής». 

Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως, να υποβάλλει στην Υπηρεσία τα 

παραπάνω Πιστοποιητικά αμέσως μετά την έκδοσή τους και πριν το άνοιγμα των 

Οικονομικών Προσφορών. 

2.6. Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου ως εξής : 

 2.6.1. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. 

α.  Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής εταιρικής Σύμβασης ή του κωδικοποιημένου 

κειμένου της (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) και πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ., δημοσίευση 

περιλήψεώς της και τα σχετικά ΦΕΚ για δημοσιεύσεις προ της λειτουργίας του ΓΕΜΗ 

καθώς και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. 

β.  Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, 

υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές 

απόσπασμα», που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της 

προσκλήσεως των μετόχων, β) τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που 

παραστάθηκε αναλυτικά.    

      Ειδικά για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρείες απαιτείται η δημοσίευση 

της πρόσκλησης για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας.  

      Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα 

πρέπει να προσκομίζεται πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης με την οποία επικυρώθηκε η 

άνω εκλογή ή ανακοινώθηκε στην άνω Γενική Συνέλευση η εκλογή των Συμβούλων.  

γ.  Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπογεγραμμένο από τους, κατά το καταστατικό, 

αρμοδίους περί συγκροτήσεώς του σε σώμα  και το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης ή 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.        

δ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., με το οποίο 

παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η 

δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσιών, 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. 

ε.  Δεν απαιτείται η προσκόμιση Πρακτικού Δ.Σ. όταν κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός 

Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου  Συμβούλου ή προσώπων με άλλη 

ιδιότητα και αρμοδιότητες (εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας) για το πρώτο 

Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται με το καταστατικό.  

στ. Στο σημείο αυτό θέτουμε υπόψη σας το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Όπου στο Ν. 2190/1920 και στο Ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα 

μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/Τ.Α.Ε.-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση 

των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφ’ όσον η 
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διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας. Προθεσμίες που συνδέονται με 

δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/Τ.Α.Ε.-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ λογίζεται ότι 

εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο την 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει 

αυτή στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, 

εκτός από το ΦΕΚ/Τ.Α.Ε.-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα 

πανελλαδικής κυκλοφορίας». 

ζ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει την προσφορά. 

η.  Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο 

αναπληρωτή του, περί των γενομένων ή μη τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας 

(θα αναφερθούν τα ΦΕΚ ή τα πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι 

τροποποιήσεις οποιουδήποτε άρθρου του καταστατικού μέχρι της ημερομηνίας της 

υπογραφής της δήλωσης) και θα αναληφθεί η υποχρέωση άμεσης γνωστοποίησης κάθε 

μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής της εταιρικής 

κατάστασης, άλλως σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της κατά το Νόμο 

εκάστοτε αρμόδιας Αρχής (Περιφέρεια, Γ.Ε.ΜΗ). 

θ. Για Μονοπρόσωπη (μονομετοχική) Ανώνυμη Εταιρεία που, είτε ιδρύεται από έναν μέτοχο – 

νομικό πρόσωπο, είτε καθίσταται Μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετόχων σε 

ένα μόνο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση της αρμόδιας ημεδαπής 

ή αλλοδαπής Υπηρεσίας, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία (άρθρο 1 παρ.3 

Ν.2190/1920) και η υφιστάμενη κατάσταση του μοναδικού μετόχου – νομικού προσώπου.   

ι.  Σε περίπτωση μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται Πιστοποιητικό του 

αρμόδιου Πρωτοδικείου περί των εταιρικών μεταβολών, στο οποίο να φαίνεται ως τελευταία 

καταχώρηση η εν λόγω μετατροπή.     

2.6.2. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε. 

 

α.  Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής εταιρικής Σύμβασης φέρον: α) σε περίπτωση που η 

εταιρεία συστάθηκε πριν την 04.04.2011, τις σφραγίδες καταχώρησης του αρμοδίου 

Πρωτοδικείου β) σε περίπτωση που η εταιρεία συστάθηκε μετά την 04.04.2011, τις 

σφραγίδες καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. 

 

β.  ΦΕΚ ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ στο οποίο έχουν δημοσιευθεί η σύσταση της εταιρείας και η 

περίληψη της εταιρικής σύμβασης (καταστατικό). 

 

γ.  Βεβαίωση σύστασης της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Συμβολαιογράφος ή Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο) – για τις συσταθείσες, μετά την 04.04.2011, εταιρείες. 

 

δ.  Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως επικυρωμένο φέρον: α) σε περίπτωση που 

η εταιρεία συστάθηκε πριν την 04.04.2011, (αα) εάν δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία 

αυτοαπογραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ, τις σφραγίδες καταχώρησης του αρμόδιου Πρωτοδικείου 

(αβ) εάν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ, τις σφραγίδες 

καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ ή βεβαίωση καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. β) σε περίπτωση που η 

εταιρεία συστάθηκε μετά την 04.04.2011: τις σφραγίδες καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ ή 

βεβαίωση καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ.  

      Διευκρινίζεται ότι, πλην του κωδικοποιημένου καταστατικού, τα προηγούμενα καταστατικά 

ζητούνται μόνο εφόσον αφορούν σε τροποποίηση του άρθρου περί διάρκειας της εταιρείας 

και εισδοχής ή αποχώρησης εταίρων για οποιοδήποτε λόγο. 

 

ε. ΦΕΚ ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ δημοσίευσης περιλήψεως του κωδικοποιημένου καταστατικού 

και των τροποποιήσεών του.  

 

στ. α) σε περίπτωση που η εταιρεία συστάθηκε πριν την 04.04.2011, (αα) εάν δεν έχει 

ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαπογραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ, Πιστοποιητικό του αρμόδιου 

Πρωτοδικείου περί των εταιρικών μεταβολών (αβ) εάν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία 

αυτοαπογραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ, Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ περί των εταιρικών 
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μεταβολών. β)  σε περίπτωση που η εταιρεία συστάθηκε μετά την 04.04.2011: 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ περί των εταιρικών μεταβολών. 

 

ζ.  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 που εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

η. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη 

Γενική Συνέλευση των Εταίρων να υπογράψει την προσφορά. 

θ.  Σε περίπτωση μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται Πιστοποιητικό του 

αρμόδιου Πρωτοδικείου περί των εταιρικών μεταβολών, στο οποίο να φαίνεται ως τελευταία 

καταχώρηση η εν λόγω μετατροπή. 

 

         ι.     Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή της εταιρείας ή το νόμιμο  

               αναπληρωτή του με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης  

               γνωστοποίησης κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή τυχόν  

               μεταβολής της εταιρικής κατάστασης, άλλως σχετική βεβαίωση αρμόδιου  

               Υπουργείου ή της κατά Νόμον εκάστοτε αρμόδιας Αρχής (Περιφέρεια, Υπηρεσία  

               Γ.Ε.ΜΗ).  

 

      ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

         1.α.  Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται και δήλωση του             

μοναδικού εταίρου με την οποία να βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μ.Ε.Π.Ε. 

 

        1.β.  Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, με την προϋπόθεση ότι από το καταστατικό  

               δεν προβλέπεται η λύση της εταιρείας από το γεγονός αυτό, πρέπει να 

               προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κληρονόμων του αποβιώσαντος, 

               μαζί με την εταιρική σύμβαση, από την οποία θα προκύπτει η συνέχιση της εταιρείας 

               με τη συμμετοχή και των κληρονόμων του θανόντος (εάν προβλέπει το 

               καταστατικό). 

 

       1.γ. Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει   

             να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου. 

 

 1.δ.   Σε περίπτωση μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. και αντιστρόφως, θα πρέπει να προσκομίζεται 

Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί των εταιρικών μεταβολών, στο οποίο να φαίνεται 

ως τελευταία καταχώρηση η εν λόγω μετατροπή. 

 

      1.ε.  Εάν η εταιρεία έχει υποκατάστημα εκτός της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου, όπου εδρεύει,  

οι εταιρικές συμβάσεις πρέπει να καταχωρούνται και στα βιβλία του Πρωτοδικείου της Έδρας της 

ΔΠΚΕ του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και να προσκομίζεται το σχετικό Πιστοποιητικό.   

 

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

 

α. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, νομίμως 

επικυρωμένο, καθώς και βεβαίωση καταχώρησης της εταιρείας και των υποκαταστημάτων 

στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

β.     Εάν σε εταιρική σύμβαση συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να 

προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού εγγράφου. 

γ.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής της εταιρείας δεν ορίζεται από το  

καταστατικό, απαιτείται η προσκόμιση της αποφάσεως των εταίρων, η οποία ορίζει το 

διαχειριστή. 

δ.   Πρόσφατο Πιστοποιητικό τροποποιήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ και αντίγραφα ΟΛΩΝ των   

τροποποιήσεων. Το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων πρέπει να βεβαιώνεται από 

Κ.Ε.Π., είτε από Αστυνομική Αρχή.    
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ε.  Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου και με την προϋπόθεση ότι εκ του καταστατικού 

προβλέπεται η συνέχιση της εταιρείας μεταξύ επιζώντων εταίρων και κληρονόμων του 

αποβιώσαντα, πρέπει να προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των 

κληρονόμων και η σχετική περί συνεχίσεως της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των 

επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (ή των νομίμων εκπροσώπων ανηλίκου 

κληρονόμου με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου) του αποβιώσαντα. Αν μεταξύ 

των κληρονόμων υπάρχει ανήλικος, πρέπει να προσκομίζεται απόφαση δικαστηρίου, που 

να επιτρέπει τη συμμετοχή του ανηλίκου στην εταιρεία.   

στ. Αν στις πιο πάνω εταιρείες συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (εταιρείες, κ.λ.π.) θα 

προσκομίζονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους και πρακτικό του 

αρμόδιου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού 

εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της ή των σχετικών τροποποιήσεών 

τους. Επίσης θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του μετέχοντος νομικού 

προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής του στην κοινοπραξία 

προβλέπεται στο καταστατικό του.  

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

εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και τον αντίκλητο. 

η.  Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου ή του 

εξουσιοδοτημένου ομόρρυθμου εταίρου. 

 

          θ.   Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή της εταιρείας ή το νόμιμο  

               αναπληρωτή του με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης  

               γνωστοποίησης κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή τυχόν  

               μεταβολής της εταιρικής κατάστασης, άλλως σχετική βεβαίωση αρμόδιου  

               Υπουργείου ή της κατά Νόμον εκάστοτε αρμόδιας Αρχής (Περιφέρεια, Υπηρεσία  

               Γ.Ε.ΜΗ).  

 

 

2.6.4. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Κοινοπραξία  

 

α.  Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας  (καταστατικό), καθώς και ιδιωτικά 

συμφωνητικά των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού με βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί 

καταθέσεώς τους σ’ αυτή (τη Δ.Ο.Υ.) επί του σώματος του καταστατικού και καταβολής του 

οφειλομένου φόρου, καθώς και το έγγραφο καταχωρήσεως της Κοινοπραξίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα ιδιωτικά 

συμφωνητικά πρέπει να προσκομίζονται επικυρωμένα. Επίσης πρέπει να ορίζεται σαφώς στο 

καταστατικό ποιος θα είναι ο διαχειριστής της Κοινοπραξίας. 

 

β. Δήλωση των μελών της Κοινοπραξίας περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού της 

Κοινοπραξίας, κ.λ.π. και περί της μη περατώσεως ακόμη του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο αυτή 

συστήθηκε. Εάν η Κοινοπραξία έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., ζητείται πρόσφατο πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.ΜΗ. περί των μεταβολών. 

 

γ.  Αν στις Κοινοπραξίες συμμετέχουν ως μέλη εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, θα 

προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους, καθώς και απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη Κοινοπραξία και ορισμού εκπροσώπου για την 

υπογραφή του καταστατικού της ή των σχετικών τροποποιήσεων. Επίσης θα προσκομίζεται 

επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της μετέχουσας εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, 

ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας στην Κοινοπραξία προβλέπεται στο 

καταστατικό της. 

 

 

δ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή της εταιρείας ή το νόμιμο  

               αναπληρωτή του με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης  

               γνωστοποίησης κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή τυχόν  

               μεταβολής της εταιρικής κατάστασης, άλλως σχετική βεβαίωση αρμόδιου  

               Υπουργείου ή της κατά Νόμον εκάστοτε αρμόδιας Αρχής (Περιφέρεια, Υπηρεσία  

               Γ.Ε.ΜΗ).  
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2.6.5. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του  

          Ν.4072/2012 

 

α. Καταστατικό σύστασης, επικυρωμένο, με τις σφραγίδες καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ. 

 

β. Βεβαίωση καταχώρησης σύστασης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

γ. Πρόσφατο Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί εταιρικών μεταβολών. 

 

δ. Δήλωση διαχειριστή, στην οποία να αναφέρεται η εταιρική ιστοσελίδα (άρθρο 47 παρ. 2     

Ν.4072/2012). 

 

ε.  Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να 

προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.  

 

στ. Εάν συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα, θα προσκομίζονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη 

εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας. 

 

ζ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή της εταιρείας ή το νόμιμο  αναπληρωτή του με την 

οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης γνωστοποίησης κάθε μελλοντικής τροποποίησης του 

καταστατικού ή τυχόν   μεταβολής της εταιρικής κατάστασης, άλλως σχετική βεβαίωση αρμόδιου 

Υπουργείου ή της κατά Νόμον εκάστοτε αρμόδιας Αρχής (Περιφέρεια, Υπηρεσία   Γ.Ε.ΜΗ).  

 

2.6.6. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό πρόσωπο  

 

α.  Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα 

υποβληθεί εξουσιοδότηση, με θεώρηση από την αρμόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την 

εκπροσώπησή του και τον ορισμό του αντικλήτου. 

β. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου. 

 

    γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή της εταιρείας ή το νόμιμο  αναπληρωτή του με 

την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης  γνωστοποίησης κάθε μελλοντικής τροποποίησης 

του καταστατικού ή τυχόν  μεταβολής της εταιρικής κατάστασης, άλλως σχετική βεβαίωση αρμόδιου  

Υπουργείου ή της κατά Νόμο εκάστοτε αρμόδιας Αρχής (Περιφέρεια, Υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ).  

 

2.6.7. Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις :  

 

α. Ανάλογα  πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της Εταιρείας, 

συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κλπ. 

 

 β. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, για τη 

συμμετοχή στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις 

αρμόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. 

 

    γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή της εταιρείας ή το νόμιμο   αναπληρωτή του με 

την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης  γνωστοποίησης κάθε μελλοντικής τροποποίησης 

του καταστατικού ή τυχόν  μεταβολής της εταιρικής κατάστασης, άλλως σχετική βεβαίωση αρμόδιου                

Υπουργείου ή της κατά Νόμο εκάστοτε αρμόδιας Αρχής (Περιφέρεια, Υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ).  

 

 

Επίσης ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά στοιχεία: 

2.7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας ή 

από το φυσικό πρόσωπο, και θα βεβαιώνει ότι: 

2.7.1   Η εταιρία δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (μόνο για νομικά πρόσωπα και όχι για 

ατομικές εταιρίες) ή αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία συνδιαλλαγής. 
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2.7.2 Η εταιρία με την επωνυμία ………………………λειτουργεί επίσημα, απασχολεί προσωπικό και 

εκδίδει θεωρημένα τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών. 

2.7.3 Οι διαχειριστές των Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. ή ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της 

Α.Ε. ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση δεν έχουν 

καταδικαστεί αμετάκλητα για: 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ.), 

στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), 

ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), 

η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  

θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),  

ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.) 

 

 

2.8. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής. Η 

δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από το εξουσιοδοτημένο μέλος 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. 

 

2.9. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

χορηγήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης, των τυχόν 

γραπτών τροποποιήσεών τους από τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπικών 

συνθηκών του Έργου κ.λ.π. 

 

2.10.  Τα έγγραφα των παραγράφων (2.6.1, α, β, γ, δ), (2.6.2. α, β), (2.6.3. α) δυνητικά μπορεί να 

μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους με την υποβολή της προσφοράς, αλλά θα τα 

προσκομίσουν το αργότερο πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι Διαγωνιζόμενοι να περιλάβουν οπωσδήποτε στην Υπεύθυνη 

Δήλωση (παρ. 2.10 του παρόντος Άρθρου) την παράγραφο 8 του αντίστοιχου Υποδείγματος. 

 

 

2.11. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά όλων των ανωτέρω των παραγράφων θα πρέπει να 

υποβάλλονται όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, επί ποινή απορρίψεως των 

προσφορών  των Διαγωνιζόμενων. 

 

  3. Ο φάκελος Β της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία (τυπικές 

προϋποθέσεις): 

 

 

3.1 Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώσει την εμπειρία του, καταθέτοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις που 

περιγράφουν τα κυριότερα «έργα» που έχει φέρει σε πέρας επιτυχώς την τελευταία, πριν την 

ημερομηνία του διαγωνισμού, τριετία, όμοια ή παρεμφερή με το δημοπρατούμενο έργο. Επιπλέον ο 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις, τιμολόγια, ΑΠΥ) ότι παρέχει 

υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 

 

3.2    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει τα εξής : 
►  ότι θα διαθέσει προσωπικό ασφαλισμένο σε αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο (ΙΚΑ κλπ.), 

►  ότι το προσωπικό αυτό θα συνδέεται με τον ίδιο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, 

► ότι θα χρησιμοποιεί το προσωπικό αυτό για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας 

προκήρυξης, 

►  ότι η παροχή των υπηρεσιών ή η εκτέλεση του Έργου δεν θα γίνεται αποκλειστικά ή κατά 

κύριο λόγο από τον ίδιο τον αντισυμβαλλόμενο με την ΔΠΚΕ δια της προσωπικής του 

εργασίας, αλλά ότι για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτεί το Έργο ο 

αντισυμβαλλόμενος (Εργολάβος) θα διαθέτει επαρκείς σε αριθμό υπαλλήλους 

ασφαλισμένους ως ανωτέρω, 
►  ότι θα εκτελεί έργα και θα παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και όχι αποκλειστικά στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ότι υποχρεούται να εξακολουθήσει να 

πράττει τούτο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης ή τυχόν παράτασης της. 

 

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

 

4.1. Το συνημμένο σχέδιο της Οικονομικής προσφοράς, που  χορηγείται από την Υπηρεσία, με το 

οποίο ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει την προσφορά του. Επισημαίνεται ότι   το έντυπο θα είναι 

συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο ή εγγράφως 

αποδεδειγμένα από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 

Σε περίπτωση μη υποβολής των προσφορών όπως αναφέρεται παραπάνω η προσφορά θα 

θεωρείται τυπικά μη αποδεκτή και θα αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Παράδοση αποσφράγιση και αποκλεισμός Προσφορών 

 

1. Η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη στο Άρθρο 1. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω Όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία : 

 

3. Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις προσφορές των Διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους 

στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης.  

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 ανευρεθούν και οι τρεις φάκελοι, τότε η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και 

επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 

 

4. Μετά, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 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, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που 

περιέχονται σε αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, με βάση τους όρους 

του Διαγωνισμού και ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία 

του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας από αυτούς και συντάσσει το 

πρακτικό Αποσφράγισης Φακέλου Α. 

 

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

σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β και 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 
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υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ και η "Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής" θα επιστραφούν στο Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης του 

ΔΕΔΔΗΕ, επί της Ενστάσεως του.  

Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην της "Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής", θα κρατηθούν από τον 
ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση της. 
 
6. Μετά την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ επί τυχόν Ενστάσεων των Διαγωνιζομένων, η Επιτροπή 

Αποσφράγισης σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει (σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 

σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FAX, 

ή έγγραφο τουλάχιστον μία ημέρα προ της ημερομηνίας της αποσφράγισης), με τη σειρά που έχουν 

καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ εκείνων που έγιναν τυπικά 

αποδεκτοί, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ο Πρόεδρος ανακοινώνει 

στους παρευρισκόμενους τα κύρια τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β που 

αποσφραγίστηκε.  

 

Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς του ζητηθεί από τους 

εκπρόσωπους των διαγωνιζομένων, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος.  

 

7. Μετά την αξιολόγηση του Φακέλου Β των προσφορών διαμορφώνεται ο κατάλογος των τεχνικά 

αποδεκτών προσφορών και συντάσσεται το αντίστοιχο πρακτικό Αποσφράγισης Φακέλου Β. Οι τεχνικά 

μη αποδεκτές προσφορές οριστικοποιούνται μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Σε περίπτωση 

αποκλεισμού κάποιου Διαγωνιζόμενου ενεργοποιείται αντίστοιχα η παράγραφος 5 του παρόντος 

άρθρου επιστρέφοντας όμως στο Διαγωνιζόμενο μόνο το Φάκελο Γ (Οικονομική Προσφορά) και την 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 

 

8. Ακολούθως, αποσφραγίζεται ο Φάκελος Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ημερομηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί στους τεχνικά αποδεκτούς διαγωνιζόμενους με σχετική ανακοίνωση που θα τους 

αποσταλεί με FAX, ή έγγραφο τουλάχιστον μία ημέρα προ της ημερομηνίας της αποσφράγισης), 

συντάσσεται το πρακτικό Αποσφράγισης Φακέλων Γ , μονογράφονται  όλα τα έγγραφα και στοιχεία 

που υπάρχουν στους φακέλους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα 

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

 

9. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων οι οποίοι 

παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν.  

 

10. Προσφορές που θα είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη 

συνοδευόμενες από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνες με τους υποχρεωτικούς όρους της 

Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης, κ.λπ.) δε γίνονται δεκτές σε 

καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. 

 

11. Σε κάθε περίπτωση που προσφορές κριθούν τυπικά ή τεχνικά μη αποδεκτές η Επιτροπή 

Αποσφράγισης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τους προσφέροντες για τους λόγους απόρριψής 

τους.  

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να προσβάλουν με ένσταση εκτελεστές 

πράξεις του ΔΕΔΔΗΕ που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής, τις οποίες θεωρούν 

ότι θίγουν μη νόμιμα, τα συμφέροντά τους και δεν αναφέρονται στην Υπεύθυνη 

Δήλωση, αποδοχής όρων διακήρυξης, με την οποία υπήρξε ρητή και ενεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της Διακήρυξης και των συμπληρωμάτων αυτής. 

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 

(2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας) 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 Α.Ε. τα 

οποία γνωστοποιούν εγγράφως στους οικείους ενιστάμενους τις αποφάσεις τους εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψή της.  

            Συγκεκριμένα : 

Για τις ενστάσεις που θα αφορούν όρους της διακήρυξης ή τις προσφορές των διαγωνιζομένων 
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θα αποφασίζει ο Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας. 

 

Για ενστάσεις που θα αφορούν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  επίσης θα αποφασίζει ο 

Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας . 

 

4. Οι ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη 

εκδίκασή τους. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του 

Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη μόνο στο 

υπηρεσιακό όργανο που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Με την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 

όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών 

όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Ανάδοχο την παροχή 

διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει με την προσφορά του πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους 

όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμηση 

τους κρίνονται ουσιώδεις. 

 

Η ΔΠΚΕ  διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τεχνικά μη αποδεκτή όποια προσφορά δεν πληροί τις τεχνικές 

της απαιτήσεις. 

 

Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και την ανακοίνωση στοιχείων των προσφορών, 

καμία πληροφορία δεν θα δίδεται, δημόσια ή ιδιαιτέρως, για τα περιεχόμενα των προσφορών και των 

εγγράφων τους, εκτός αν συμφωνεί σ’ αυτό με έγγραφό του ο Διαγωνιζόμενος για την προσφορά του 

οποίου ζητήθηκε η πληροφορία.. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερών 

από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Κριτήρια για την ανάθεση του Έργου – Κατακύρωση Διαγωνισμού 

 

Με τον διαγωνισμό επιδιώκεται η ανάδειξη Αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική 

εκτέλεση του Έργου. Για την ανάδειξη Αναδόχου αποτελεί κύριο κριτήριο η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, επίσης συνεκτιμάται κάθε άλλο πρόσφορο κατά 

την κρίση των μελών της Επιτροπής στοιχείο σχετικά με την εμπειρία, ικανότητα και αξιοπιστία του 

διαγωνιζόμενου, για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, είτε από τα στοιχεία που ο 

διαγωνιζόμενος έχει υποβάλει με την προσφορά του, είτε από αυτά που τυχόν θα συγκεντρώσει η 

Επιτροπή από δική της έρευνα. 

Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας υπόκειται στην κρίση της Προϊστάμενης Αρχής που 

στην προκειμένη περίπτωση είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του  ΔΕΔΔΗΕ που 

διενεργεί και το διαγωνισμό,  

 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τον Ανάδοχο από την ΔΠΚΕ Σύμβαση που θα 

συνταχθεί θα περιληφθούν : 

 

α)  Οι όροι που αναφέρονται στην Διακήρυξη αυτή και τα παραρτήματά της. 

 

β)  Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων. 

 

γ)  Κάθε τι που τυχόν θα συμφωνηθεί πλέον της Διακήρυξης και της προσφοράς, μέχρι και την 

υπογραφή της Σύμβασης αυτής.  Δηλαδή η Διακήρυξη, τα επιπλέον προσφερθέντα, καθώς και τα όσα 

επιπλέον συμφωνηθούν, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Σύμβασης – έστω και αν 
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τυχόν από παράλειψη δεν αναφερθούν σ’ αυτήν ρητά – και θα υπερισχύουν σε περίπτωση 

αμφισβητήσεων. 

 

Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεση της 

και κατά τη διάρκεια ισχύος της.  Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί οποιαδήποτε προσφορά, ο 

Προμηθευτής υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής κλπ.). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Επιφυλάξεις και δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 

 

Η συμμετοχή στη Δημοπρασία (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι 

έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης καθώς και όλων των άλλων στοιχείων και τευχών 

της Δημοπρασίας. 

 

Ο  ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΚΕ  επιφυλάσσεται να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη Διακήρυξη και τα 

έγγραφα και στοιχεία με την προϋπόθεση ότι θα κάνει χρήση του δικαιώματος της αυτού το αργότερο 

πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα υποβληθούν οι προσφορές. 

 

Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται γραπτώς ή δια του τύπου σε όσους πήραν την 

Διακήρυξη και τα έγγραφα που την συνοδεύουν. 

Κατά συνέπεια έγγραφα των τροποποιήσεων, δεόντως μονογεγραμμένα απ’ αυτόν που υπογράφει και 

την προσφορά, θα υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και θα αποτελούν μέρος της προσφοράς. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμιά 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 δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους, ή θα αναβληθεί 

ή θα ακυρωθεί ή θα ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία. 

Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στη δημοπρασία και υποβάλλουν προσφορά ανεξάρτητα αν 

έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά του  ΔΕΔΔΗΕ από την Διακήρυξη 

αυτή και από την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. 

 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θεωρείται ως πρόταση προς τον  ΔΕΔΔΗΕ  και όχι ως αποδοχή  της 

πρότασής τους και συνεπώς τα υποδείγματα της Σύμβασης και των υπολοίπων εγγράφων έχουν την 

έννοια ότι οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους και τις 

διατάξεις των εν λόγω τευχών και εγγράφων, που αποτελούν στοιχείο αναπόσπαστο της προσφοράς 

τους. 

 

Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος του  

ΔΕΔΔΗΕ, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ’ αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα 

στους διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Υπογραφή Σύμβασης – Κυρώσεις 

 

1. Ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποχρεούται εντός δύο ημερών, 

αφότου λάβει την έγγραφη ειδοποίηση της Επιχείρησης, με την οποία θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν 

η απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

Σύμβασης, να την θεωρήσει στην ΔΟΥ και ακολούθως να  προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης (Ε.Ε.Κ.Ε.), του εγκεκριμένου από την Επιχείρηση τύπου και ύψους ίσου με το πέντε 

τοις εκατό (5%) της προσφοράς του καθώς και τυχόν μη υποβληθέντα πιστοποιητικά κλπ. που θα 

ζητηθούν. 

2. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή 

δεν προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή τα υπόλοιπα από τα ζητούμενα 

πιστοποιητικά κλπ., κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κοινοποίηση 

καμίας ιδιαίτερης Πρόσκλησης και καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο 

Διαγωνισμό υπέρ της Επιχείρησης ως ειδική ποινή. 

Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Διευθυντή Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ  

Κατά της απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από της κοινοποίησης σ’ αυτόν της ανωτέρω απόφασης. Η υποβολή της 

ένστασης αναστέλλει την έκπτωση. 

Στην ένσταση αποφασίζει οριστικά ο Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ  
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ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τον Ανάδοχο 

                                                                                                            

1.  Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής 

και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του που θα απασχολείται στα πλαίσια της 

Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό του 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 του, της αυστηρής 

τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

 

2.  Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου 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 και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις 

μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Εργολάβο/Ανάδοχο, 

εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ λόγω διαπίστωσης  παραβίασης των 

εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Στοιχεία και έγγραφα συνημμένα στη Διακήρυξη 

 

Τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα συνοδεύουν τη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

: 

 

1.1. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων κλπ. 

1.2. Τύπος Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

1.3. Τύπος Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

                                                                                         ΓΙΑ ΤΟΝ  ΔΕΔΔΗΕ  
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

 

 

 

Ο υπογεγραμμένος ………………………………………………………………………………………… νομίμως εκπροσωπών τον 

οίκο ……………………………………………………………………………….. που συμμετέχει στην υπό τα στοιχεία 

…………………….. διακήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΚΕ, δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των Γενικών και 

Ειδικών Όρων συμμετοχής που διατυπώνονται στη σχετική πρόσκληση, καθώς και του τύπου της 

Σύμβασης που θα υπογραφεί, μελέτησα τούτους επισταμένως και ότι εξ ονόματος του Οίκου που 

προαναφέρεται, αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. 

 

 

 ………………………………… 

 

                                                                                                        Ο ΔΗΛΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

                                                                                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Προς τον  

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΚΕ 

2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας - Αθήνας 

35 100 ΛΑΜΙΑ 

 

 

1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την παρούσα μας εγγυόμαστε ρητώς, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

ως αυτοφειλέτες και ευθυνόμενοι σε ολόκληρο υπέρ του Εργολάβου σας 

…………………………………… και μέχρι του ποσού των …………………………… ευρώ για την πλήρη και 

εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο Εργολάβος με την 

υπογραφή της Σύμβαση για την κατασκευή του έργου ……………………………………………    

2. Δηλώνουμε επίσης ότι παραιτούμαστε ρητώς και ανεπιφύλακτα από την ένσταση για το 

ευεργέτημα της δίζησης του δικαιώματος μας να προβάλουμε εναντίον σας όλες τις 

οποιεσδήποτε, ακόμη και τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτου και ιδιαίτερα 

κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς 

και των από αυτά τυχόν δικαιωμάτων μας. 

3. Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης αποφανθείτε ότι ο Εργολάβος παρέβη 

οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που ανέλαβε με την ως άνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε 

την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, αμέσως χωρίς αντίρρηση και σύμφωνα με τις οδηγίες σας 

ολόκληρο ή μέρος του ποσού αυτής της εγγύησης. Η πληρωμή θα γίνει χωρίς εξουσιοδότηση, 

συγκατάθεση ή άλλη σύμπραξη του Εργολάβου και χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν ενστάσεις, 

επιφυλάξεις, προσφυγές του Εργολάβου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια για την μη κατάπτωση 

της παρούσας εγγυητικής επιστολή ή για την θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

4. Δηλώνουμε, ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Εργολάβος σας 

όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω σύμβαση και με τα συμπληρώματα της και 

μέχρι να λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

                                                                                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Προς τον  

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΚΕ 

2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας - Αθήνας 

35 100 ΛΑΜΙΑ 

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σε εσάς υπέρ του 

………………………………………………………, ο οποίος εδρεύει στην …………………………………, παραιτούμενοι ρητά 

και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας 

τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες τις οποίες παρέχει ο 

Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα 

άρθρα 856, 862 έως 864, και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 

μέχρι του ποσού των …………………………………………, για την συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου 

στο Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στον ΔΕΔΔΗΕ./ΔΠΚΕ την……………. ..για την ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΕΔ/ΤΚΕ στο κτίριο της ΔΠΚΕ  στην Λαμία σε απόλυτη συμμόρφωση με τα 

Τεύχη της Διακήρυξης με αριθμό  . 

Η εγγύηση μας αυτή αφορά μόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή του 

παραπάνω Διαγωνιζόμενου, καθώς και σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν την υπογραφή σχετικής 

Σύμβασης και την παράδοση σ’ εσάς Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται και στις υποχρεώσεις του Διαγωνιζόμενου με την 

εκτέλεση της σχετικής Σύμβασης. 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνετε ότι ο παραπάνω 

Διαγωνιζόμενος έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση του από εκείνες που ανέλαβε με την 

συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 

καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμία αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος 

αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημα σας, χωρίς να απαιτείται για 

την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου 

και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή 

προσφυγή του στα Δικαστήρια ή σε Διαιτησία με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση 

αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύηση μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον 

Διαγωνιζόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στο 

Διαγωνισμό και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της παρούσας σ’ εμάς μαζί με έγγραφη 

δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 

 

 

 


