
1/13 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΔΠΜ-Θ/3 Α-2016 
 

 
Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), με Έδρα την Αθήνα, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ.Κ. 117 43, 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη Αναδόχου για την Προετοιμασία της 3001   Περιφ. 

Αποθήκης της ΔΠΜ-Θ για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς και 
ερπετών, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και τους παρακάτω 
όρους. 

  
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας που εκδίδει τη Διακήρυξη 

Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
 

1. Η Υπηρεσία που εκδίδει τη Διακήρυξη είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας 
Μακεδονίας-Θράκης , Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσ/νίκη, (Τ.Κ. 546 21), τηλ. 2310 

965467 
 
2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα  25/4/2016 και ώρα 12.00 μ.μ. 

ενώπιον Επιτροπής Διαγωνισμού που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της ΔΠΜ-
Θ/ΤΤΕΔ, στην οδό Αρμενοπούλου & Ιουλιανού 546 35 Θεσ/νίκη (ώρα λήξης 

επίδοσης προσφορών 12 π.μ., 25/4/2016, στα Γραφεία της ΔΠΜ-Θ, στην οδό 
Εθνικής Αμύνης 9Α  546 21 Θεσ/νίκη, 8ος όροφος Γραμματεία). 

 

 
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, είναι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που 

προβλέπονται από το Νόμο και διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα και την 
ανάλογη εμπειρία. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 
 

1. Από τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας Διακήρυξης, τα 

υπό αρίθμηση στοιχεία 1.1 έως 1.6 (συνολικά 6), διατίθενται από την Διεύθυνση 
Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ (Αρμενοπούλου & Ιουλιανού 2). 

 
2. Η παραλαβή των παραπάνω τευχών μπορεί να γίνει το  αργότερο  μέχρι  και  
τη Δευτέρα 21/4/2016, κάθε εργάσιμη ημέρα και από 8.00 μέχρι και 13.00. 

Οι αρμόδιοι που θα παραλάβουν τα τεύχη πρέπει να δηλώσουν για λογαριασμό ποίας 
εταιρίας κ.λ.π. τα ζητούν (δίδοντας τα πλήρη στοιχεία της, διεύθυνση κ.λ.π.) και να 

υπογράψουν τη σχετική κατάσταση παραλαβής. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 
 

1. Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η Προετοιμασία της 3001   

Περιφ. Αποθήκης της ΔΠΜ-Θ για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς και 
ερπετών. 

 
2. Η Υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη  Σύμβαση που 
συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη και τις εντολές, οδηγίες και υποδείξεις της 

Επιχείρησης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Χρόνος Παράδοσης 

 
 

 Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται τμηματικά σε πέντε (5) μήνες. Εντός πέντε (5) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα κοινοποιηθεί το ακριβές 

χρονοδιάγραμμα των τμηματικών εκτελέσεων στην Αποθήκη, χρονοδιάγραμμα το 
οποίο θα εγκριθεί από το ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Περιεχόμενο Προσφοράς 
 

1. Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε 
φάκελο, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο 

τίτλος της υπηρεσίας και ο αριθμός της διακήρυξης και στο πάνω μέρος αριστερά, ο 
τίτλος του διαγωνιζομένου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το όνομα, η 
διεύθυνση και τα τηλέφωνα του εκπροσώπου και του αντικλήτου του.  

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α και το ΦΑΚΕΛΟ Β  οι οποίοι θα 
είναι κλειστοί : 

 
2.  Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος 
και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως παρακάτω: 

2.1  Εγγυητική  Επιστολή Συμμετοχής,  ποσού 2% της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα  

και  που θα έχει    ισχύ  μέχρι και 6 μήνες από  την ημερομηνία του διαγωνισμού   
Σε κάθε περίπτωση κατάθεσης στην Επιχείρηση Εγγυητικής Επιστολής    
Συμμετοχής   θα ελέγχεται η γνησιότητα της.  Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της 

παραπάνω επιστολής, θα κινείται η διαδικασία   έκπτωσης του αναδόχου, κατά το 
άρθρο 61 του Ν. 3669/2008. Επιπλέον, θα του   υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά 

στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
 
2.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία ο Διαγωνιζόμενος θα 

βεβαιώνει ότι: 

- Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και  ότι δεν εκκρεμεί 
εναντίον του  αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης. 
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- Δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ούτε εκκρεμεί εναντίον του 
αίτηση για να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 

- Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα 
που να αφορά την επαγγελματική του διαγωγή και που κλονίζει την 

αξιοπιστία του. 
Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται ακόμη εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της 
ειδοποιήσεώς του να προσκομίσει, εάν του ζητηθούν, τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

- Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του 
Διαγωνιζομένου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε 

κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 
- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την 

επαγγελματική του διαγωγή με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 
2.3 Συμπληρωμένη και υπογραμμένη Δήλωση Αποδοχής, που χορηγήθηκε 

από το ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης 
και των τευχών του Διαγωνισμού, καθώς και των τυχόν γραπτών 
τροποποιήσεών τους από το ΔΕΔΔΗΕ. 

2.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα 
δηλώνει το Προσωπικό του. Στη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο διαγωνιζόμενος 

«διαθέτει προσωπικό ασφαλισμένο στο αρμόδιο ασφαλιστικό Ταμείο (ΙΚΑ 
κλπ), το οποίο συνδέεται με αυτόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και θα 

το χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του προς 
το ΔΕΔΔΗΕ».  

2.5 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης 

τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών (Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).  

2.6 Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου ως εξής: 

2.7.1   Όταν είναι Α.Ε. 
- Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης στα οποία δημοσιεύθηκε το 

καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίησή του. 
- Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης  

σχετικά με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

- Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών σχετικά με την συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 

- Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου που να μνημονεύει τους παρόντες Συμβούλους και να 
περιλαμβάνει απόφαση με την οποία να παρέχεται εξουσιοδότηση για 

την εκπροσώπηση της Εταιρείας 
- στον προκείμενο διαγωνισμό, τα πρόσωπα που ορίζονται από το                  

καταστατικό της να εκπροσωπούν την Εταιρεία. 
- Βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορίου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης 

Εμπορίου της Νομαρχίας ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν 

τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες 
είναι αυτές. 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι κανένα μέλος της Δ.Σ. και ο 
Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας δεν είναι βουλευτής. 

 

2.7.2  Όταν είναι Ε.Π.Ε.  
- Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης στα οποία δημοσιεύθηκε το 

καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίησή του. 
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- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα παραπάνω 
καταχωρήθηκαν στο σχετικό  βιβλίο  του  Πρωτοδικείου  και ότι στην 

εταιρεία υπό την επωνυμία « ………………………….» Καθήκοντα Διευθυντή, 
Διαχειριστή, Διοικητικού και Νομικού Συμβούλου εκτελούν μόνον οι 

εξής: 
Διευθυντής : ο κ. ……………………………………………… 
Διαχειριστές : οι κ.κ. …………………………………………………… 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή άλλοι Διοικητικοί Σύμβουλοι :  
οι κ.κ. ……………………………………. εκ των οποίων κανείς δεν είναι 

βουλευτής. 
2.7.3 Όταν είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.  

- Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και κάθε 

τροποποίησής του. 
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα παραπάνω 

καταχωρήθηκαν στο σχετικό βιβλίο του Πρωτοδικείου και ότι στην 
εταιρεία υπό την επωνυμία «………………..» καθήκοντα Διευθυντή, 
Διαχειριστή, Εκπροσώπου Διοικητικού και Νομικού Συμβούλου εκτελούν 

μόνον οι εξής: 
Εκπρόσωπος και Διαχειριστής: ο κ. ……………………………. 

Διευθυντής: ο κ. …………………………………………….. 
Ομόρρυθμα μέλη ή Ετερόρρυθμα οι κ.κ. ……………………………….. 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή άλλοι Διοικητικού Σύμβουλοι :  
οι κ.κ. ……………………………εκ των οποίων κανείς δεν είναι βουλευτής 

2.7.4    Όταν είναι ατομική Επιχείρηση 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι το  πρόσωπο  στο  οποίο  
ανήκει η Εταιρεία δεν είναι βουλευτής και  ότι  στην  Επιχείρηση  με την  

επωνυμία «…………………..» καθήκοντα Διευθυντή, Διοικητικού ή Νομικού  
Σύμβουλοι  εκτελούν μόνον οι εξής: 
Διευθυντής: ο κ. ………………………………………….. 

Διοικητικοί Σύμβουλοι : οι κ.κ. …………………………………………… 
  Νομικοί Σύμβουλοι : οι κ.κ. ………………………………………………. 

  εκ των οποίων κανείς δεν είναι βουλευτής. 
2.7.5   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.  
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δ. Υπογραμμίζεται ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας/Ένωσης μπορεί να συντρέχουν σε ένα φορέα της Κοινοπραξίας/ 

Ένωσης. 
 

2.7.6  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. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Παράλειψη υποβολής της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή 
οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α ή κατάθεση 

δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις (της παραγράφου 2)  αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από 

την περαιτέρω διαδικασία και  επιστροφής στους Διαγωνιζομένους από την Επιτροπή 
του Διαγωνισμού κλειστού του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. 

 
 
3.  Ο  ΦΑΚΕΛΟΣ  Β  θα  περιέχει  τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 
3.1 Υπεύθυνη δήλωση  του  Ν.1599/1986  με την οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει  

ότι  
«κάθε άτομο που  προσωπικού του που θα  απασχολήσει  για την υλοποίηση των 
εργασιών  α) θα  είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κράτους - μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής 
της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στον οποίο 

έχει χορηγηθεί το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, εφόσον για τον 
τελευταίο δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας, β) θα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,  και γ) δεν θα έχει 

καταδικαστεί ή δεν θα διώκεται ποινικά για εγκλήματα κατά της ασφάλειας των 
μεταφορών, σωματεμπορία, λαθρεμπόριο και εγκλήματα κατά της δημόσιας ή της 

ιδιωτικής περιουσίας». 
3.2  Υπεύθυνη δήλωση  του  Ν.1599/1986  με την οποία ο Ανάδοχος θα 
δηλώνει  τα στοιχεία  του μεταφυτρωτικού  ζιζανιοκτόνου ( τύπου Raundup ή 

ισοδυνάμου )  που προτίθεται να χρησιμοποιήσει  για την  υλοποίηση των εργασιών 
του  με συνημμένες  σε αυτή  τις άδειες  χρήσης  των.  

  
4.Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ θα περιέχει την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο 
τεύχος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 
Η συμπλήρωση του ανωτέρω τεύχους πρέπει να γίνεται από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, να είναι σαφής και ευδιάκριτη, αλλιώς αποτελεί αιτία αποκλεισμού από 
τον διαγωνισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παράδοση και αποσφράγιση Προσφορών 

 
1. Η παράδοση των προσφορών θα γίνει στην Επιτροπή Διαγωνισμού που θα 

συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για το σκοπό αυτό. 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 Αρθρο 1. Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις προσφορές των Διαγωνιζομένων 
και καταγράφει την επωνυμία τους στο Πρακτικό Προσφορών κατά σειρά 

παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής κηρύσσει περατωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών.  
 

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. 

 
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 τρείς φάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως 

απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα ένστασης.  
 
4. Μετά, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, 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  οι Διαγωνιζόμενοι 
αποσύρονται     και  η   Επιτροπή, σε μυστική συνεδρίαση,  ελέγχει τα στοιχεία που 

περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Α  με βάση τους όρους του Διαγωνισμού,  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.. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής  όλων  των  διαγωνιζομένων  ελέγχονται από  
την  Επιτροπή  με  ευθύνη  του Προέδρου της  κατόπιν  έγγραφης επικοινωνίας  με  

τις  εκδότριες  Τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ,  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  εγκυρότητα 
τους.  Αν  διαπιστωθεί  η  πλαστότητα  επιστολών  οι  υποψήφιοι θα  αποκλείονται  
λόγω  μη  προσκόμισης  της  κατάλληλης  εγγύησης  συμμετοχής (η πλαστή  

εγγύηση  δεν  εκπληρώνει  τις  προϋποθέσεις του νόμου και  δεν θεωρείται ως  
εγγύηση - ΣτΕ 2147/2001)   και  παράλληλα  θα  υποβάλλεται  μηνυτήρια  αναφορά  

στον  αρμόδιο  Εισαγγελέα  για  κίνηση  διαδικασίας  πειθαρχικής  δίωξης  του  
υποψηφίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  82 και  επ. του Ν. 
3669/2008.  

Η ως άνω  ανακοίνωση από την Επιτροπή των ονομάτων αυτών που αποκλείστηκαν 
από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού  μπορεί να γίνεται  και σε  

ημερομηνία  μεταγενέστερη  της  ημερομηνίας αποσφράγισης  του ΦΑΚΕΛΟΥ  Α , 
προκειμένου να διατεθεί  ο  επαρκής  χρόνος στην Επιτροπή για  τον έλεγχο  της 
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γνησιότητας των εγγυητικών επιστολής  συμμετοχής  και υπό  την προυπόθεση ότι  
ολοι οι συμμετέχοντες  θα  ενημερωθούν  για  την νέα ημερομηνία  ανακοίνωσης  

των αποτελεσμάτων ελέγχου των στοιχείων του Φακέλλου  Α προκειμένου  να 
παρίστανται εφόσον  επιθυμούν.   

  
 
5. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο  που αποκλείστηκε από την Επιτροπή  από τον έλεγχο 

των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ  Α  θα επιστρέφονται, επί αποδείξει, σφραγισμένοι  
όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ καθώς και η "Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής", με  τη εξαίρεση  της μη επιστροφής  της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής  στην περίπτωση  διαπίστωσης  πλαστότητας της. Η επιστροφή αυτή 
πραγματοποιείται μετά τη λήξη  της προθεσμίας που καθορίζεται στην παραγρ. 8 του 

παρόντος άρθρου για υποβολή αντιρρήσεων, 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  οι  ΦΑΚΕΛΟΙ  Β και   Γ και  η  

έγκυρη "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής" θα επιστραφούν στο Διαγωνιζόμενο  μετά 
την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση τα πιο πάνω 

στοιχεία και έγγραφα θα επιστραφούν στο Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση της 
τελεσίδικης απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ  που αναφέρεται στην παρ. 8 του παρόντος 

άρθρου. 
   Τα στοιχεία  του  ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην  της  έγκυρης   "Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής", θα κρατηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ  κατά την κρίση του. 

 
 

6.  Μετά την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ επί τυχόν Ενστάσεων των Διαγωνιζομένων,  η 
Επιτροπή Αποσφράγισης  σε  δημόσια  συνεδρίαση  αποσφραγίζει, με  τη  σειρά 
που  έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι,  τους  ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β  εκείνων  που  έγιναν  

τελικά αποδεκτοί, μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν, και 
ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων που 

υποχρεούνται να έχει συντάξει ο Διαγωνιζόμενος. 
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. 
Εφόσον όλοι οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί ή οι τυχόν αποκλεισθέντες από 
πλευράς τυπικών προϋποθέσεων δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του 

δικαιώματος διατυπώσεως αντιρρήσεων (εντάσεων) κατά του αποκλεισμού τους, 
(οπότε μπορούν να παραλάβουν με έγγραφη απόδειξη τον κλειστό φάκελο Γ της 

Οικονομικής Προσφοράς και την έγκυρη  Εγγύηση Συμμετοχής τους), η Επιτροπή σε 
δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει κατ’ αύξοντα αριθμό, τους φακέλους Γ με την 
ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εκείνων που έγιναν αποδεκτοί και ο Πρόεδρος 

ανακοινώνει τα σημαντικά στοιχεία των προσφορών των οποίων καταχωρούνται στο 
σχετικό Πρακτικό.  

 
       Σε περίπτωση που τυχόν αποκλεισθέντες δεν δεχθούν να δηλώσουν εγγράφως 
ότι παραιτούνται του δικαιώματος διατυπώσεως αντιρρήσεων κατά του αποκλεισμού 

τους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους ότι το 
άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει μετά τη συμπλήρωση του χρονικού 

διαστήματος των δύο (2) ημερών εφόσον υποβληθούν αντιρρήσεις (ενστάσεις) όπως 
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οι παραπάνω ή μετά την κρίση από την Προϊστάμενη Αρχή των αντιρρήσεων που 
τυχόν θα υποβληθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 8 του 

παρόντος άρθρου από τους αποκλεισθέντες κατά του αποκλεισμού τους.   
        Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών 

ανακοινώνονται στους υποψηφίους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
         Τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται κατά του κύρους της διεξαγωγής της 
Δημοπρασίας και που δεν αφορούν αντιρρήσεις των ιδίων των αποκλεισθέντων κατά 

του αποκλεισμού τους για λόγους τυπικών προϋποθέσεων δεν αναστέλλουν την 
εξέλιξη της Δημοπρασίας, αλλά διαβιβάζονται προς την Προϊστάμενη Αρχή  μαζί με 

το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
7. Σε περίπτωση που η Προϊστάμενη Αρχή αποδεχθεί τις αντιρρήσεις Διαγωνιζόμενου 

εναντίον του αποκλεισμού του, επαναλαμβάνεται το μέρος του σταδίου του 
Διαγωνισμού που αφορά την αντίρρηση που έγινε δεκτή. Μετά την ανακοίνωση των 

σημαντικών στοιχείων των προσφορών δεν θα δίδεται δημόσια ή ιδιαίτερα καμιά 
πληροφορία για τα περιεχόμενα των προσφορών και των εγγράφων τους, εκτός αν 
συμφωνεί σ’ αυτό με έγγραφο του ο Διαγωνιζόμενος για την προσφορά του ο 

Διαγωνιζόμενος για την προσφορά του οποίου ζητήθηκε η πληροφορία.    
 

8.. Δυνατότητα υποβολής Αντιρρήσεων έχουν μόνο οι απορριπτόμενοι και μόνο για 
τους λόγους για τους οποίους οι ίδιοι απορρίφθηκαν. 

    Στην περίπτωση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, με τις αντιρρήσεις 
υποβάλλονται και τα απαιτούμενα συμπληρωματικά τυπικά στοιχεία. Οι αντιρρήσεις 
υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

αντίστοιχου σταδίου, κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιφέρειας 
Μακεδονίας Θράκης/ ΔΕΔΔΗΕ (Εθνικής Αμύνης 9Α) και απευθύνονται στον Πρόεδρο 

της αντίστοιχης Επιτροπής. 
    Αντιρρήσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα πιο πάνω θεωρούνται σαν να 
μην έχουν υποβληθεί. 

 
9. Για αντιρρήσεις θα αποφασίζει τελεσίδικα η Προϊστάμενη Αρχή, που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. 
 
10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

Εγγύηση συμμετοχής 
 
1. Ο διαγωνιζόμενος μαζί με την προσφορά του πρέπει να υποβάλλει εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που το κείμενό της θα είναι σύμφωνο με το 
συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι 200,00 € και ο χρόνος ισχύος της είναι 6 
μήνες τουλάχιστον. 
 

2. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ 
του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα επιστρέφεται 

στον εκδότη της, αν ο διαγωνισμός δεν κατακυρωθεί στον διαγωνιζόμενο ή  και μετά 
τη λήξη ισχύος της προσφοράς του. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης στον διαγωνιζόμενο η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα 

επιστρέφεται στον εκδότη της, αφού υπογραφεί η σύμβαση που θα συναφθεί με το 
διαγωνιζόμενο και μετά την κατάθεση της εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 
 Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών από την ημερομηνία επίδοσής της (ημερομηνία δημοπρασίας). 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Κριτήρια για την ανάθεση του Υπηρεσίας – Κατακύρωση Διαγωνισμού 

 
 
1. Ο Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου,  ικανού  για την έγκαιρη, έντεχνη, 

άρτια και οικονομική  κατασκευή  του  Έργου της  Διακήρυξης, γίνεται 
μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών για το υπόψη Έργο  και  

το κριτήριο  ανάθεσης   της σύμβασης  είναι  η  χαμηλότερη προσφορά , 
δηλαδή   το  μικρότερο  συνολικό  τίμημα  μεταξύ των  αποδεκτών προσφορών. 

    
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 το Έργο. 
 

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 
 

5. Ματαίωση της διαδικασίας επιλογής αποφασίζεται αιτιολογημένα από το αρμόδιο 
όργανο της Επιχείρησης εφόσον κρίνει ότι :  

- Η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων με συνέπεια 
τον επηρεασμό του αποτελέσματος.  
- Το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό.  

- Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής.  
- Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης.  

 
6. Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από το ΔΕΔΔΗΕ 
στους διαγωνιζόμενους οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές 

ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 
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1. Με το διαγωνισμό επιδιώκεται η ανάδειξη Αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια 
και οικονομική εκτέλεση της υπηρεσίας. Μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη 

Αναδόχου αποτελεί η μικρότερη προσφορά. 
 

2.  Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπόκειται στην κρίση της 
Προϊσταμένης Αρχής που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας 
Μακεδονίας-Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ και γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής. 
 

3. Η Επιτροπή, κατά τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη της το ύψος της 
προσφοράς και συνεκτιμά κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση των μελών της 
στοιχείο με την εμπειρία, ικανότητα και αξιοπιστία του διαγωνιζομένου, για την καλή 

και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, είτε από τα στοιχεία που ο διαγωνιζόμενος έχει 
υποβάλει με την προσφορά του, είτε απ αυτά που τυχόν θα συγκεντρώσει η 

Επιτροπή από δική της έρευνα. 
 
4. Η έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού υπόκειται στην κρίση της 

Προϊσταμένης Αρχής που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας 
Μακεδονίας-Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ και γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής. 
 

5. Ματαίωση της διαδικασίας επιλογής αποφασίζεται αιτιολογημένα από το αρμόδιο 
όργανο της Επιχείρησης εφόσον κρίνει ότι :  

-Η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων με συνέπεια 

τον επηρεασμό του αποτελέσματος.  
- Το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό.  

- Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής.  
- Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης.  

 

6. Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από το ΔΕΔΔΗΕ 

στους διαγωνιζόμενους οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές 
ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 
  

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Επιφυλάξεις και δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 
 

1. Η Συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση 
του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης καθώς και 
όλων των άλλων στοιχείων και τευχών του Διαγωνισμού. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη 
Διακήρυξη και τα έγγραφα και στοιχεία με την προϋπόθεση ότι θα κάνει χρήση του 

δικαιώματός της αυτού το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 
θα υποβληθούν οι προσφορές. 
Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται τόσο  γραπτώς σ’ όσους πήραν 

τη Διακήρυξη και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν από  την Δνση  έκδοσης  της 
Διακήρυξης  του άρθρου  5  όσο  και  μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα  του 

ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr)   στην ίδια σελίδα  γνωστοποίησης  της Διακήρυξης. 

http://www.deddie.gr/
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   Κατά συνέπεια έγγραφα των τροποποιήσεων, δεόντως υπογεγραμμένα απ’ αυτόν 
που  υπογράφει και την προσφορά, θα υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και θα 

αποτελούν μέρος της προσφοράς. 
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμιά περίπτωση, ν’ αποζημιώσει 

τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία 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 οποιαδήποτε λόγο ή αιτία. 
Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, 

ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά του 
ΔΕΔΔΗΕ από τη  Διακήρυξη αυτή και από της συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 
 

4. Η προσφορά των Διαγωνιζομένων θεωρείται ως πρόταση προς το ΔΕΔΔΗΕ και 
όχι ως αποδοχή πρότασής της και συνεπώς τα υποδείγματα του Συμφωνητικού 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. 

 
5. 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 12ο 
Υπογραφή Σύμβασης – Κυρώσεις 

 

1. Ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποχρεούται 
εντός  πέντε (5) ημερών, αφότου λάβει την έγγραφη ειδοποίηση της Επιχείρησης, 

με την οποία θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού, 
να προσέλθει  προσκομίζοντας  
α) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, του εγκεκριμένου από την Επιχείρηση 

τύπου και ύψους ίσου με το  πέντε τοις εκατό (5%) της προσφοράς του   
β) Βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σύμφωνα με το  συνηµµένο 

στην παρούσα «Τεύχος περί Ασφαλίσεων».  
γ)  τα τυχόν μη υποβληθέντα πιστοποιητικά κ.λ.π. που καθορίζονται στην παρ. -2- 
του άρθρου 6 της παρούσας Διακήρυξης. 

  
Σε κάθε περίπτωση κατάθεσης στην Επιχείρηση Εγγυητικής θα ελέγχεται η 

γνησιότητα της. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της παραπάνω επιστολής, θα κινείται 
η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, κατά το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008. 
Επιπλέον, θα του υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα . 

 
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 κ.λ.π., κηρύσσεται 

έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κοινοποίηση καμιάς 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 Μακεδονίας-Θράκης 
του ΔΕΔΔΗΕ. 
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Κατά της απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει 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 Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του 

ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

 Δημοσίευση Διακήρυξης 
 
 

Η ανακοίνωση του διαγωνισμού δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  του ΔΕΔΔΗΕ 
(www.deddie.gr). 
 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Στοιχεία και έγγραφα συνημμένα στη Διακήρυξη 
 

 Τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα συνοδεύουν τη Διακήρυξη και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της: 
1.1.  Σχέδιο Σύμβασης με Τεχνική Περιγραφή και  Τοπογραφικό Διάγραμμα 

1.2.  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
1.3. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων κ.λ.π. 

1.4. Τύπος Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
1.5. Τύπος Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
1.6. Τεύχος ασφαλίσεων  

 
 

 

 

        ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΕΔΔΗΕ 

http://www.deddie.gr/

