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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-14 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

 

 
«Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση 

των βλαβών των Υ/Β καλωδίων ΜΤ στις διασυνδέσεις “Μαγνησία –Τρίκερι” και 

“Κάσος-Κάρπαθος” 

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Άρθρο 1° 

Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 

 

Η Διακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 

 

1. Πρόσκληση 

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού 

3. Συμφωνητικό 

4. Τιμολόγιο  

5. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών 

6. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς 

7.Τεύχος "Υποδείγματα", που περιλαμβάνει  

 Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις 

Επιχειρήσεων 

 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει, όσον αφορά τη 

Διακήρυξη, τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

 

 

Άρθρο 2° 

 

Προϋπολογισμός εργασιών- Σύστημα προσφοράς 

 

1. Ο Προϋπολογισμός των προς δημοπράτηση εργασιών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα 

χιλιάδες ευρώ (360.00,00€), πλέον ΦΠΑ. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί 

το ανώτατο όριο προσφοράς. 

 

2. Το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού αποτελεί η πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομική άποψη προσφορά από όλες τις τεχνικά αποδεκτές προσφορές, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 ‘‘Αξιολόγηση Προσφορών’’ του 

παρόντος τεύχους. 
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3. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση των 

κατ΄ αποκοπή τιμών του Τιμολογίου. 

 

4. Το "Τιμολόγιο Προσφοράς" αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 

Διαγωνιζόμενου και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να 

συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της 
ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση έστω και 

μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

 

Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Διαγωνιζόμενος στο "Τιμολόγιο Προσφοράς" 

περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις 

του Διαγωνιζόμενου. 

Ο «Προϋπολογισμός Προσφοράς», αποτελεί συμπληρωματικό έγγραφο της προσφοράς 

και πρέπει να συμπληρωθούν από το Διαγωνιζόμενο όλα τα κονδύλια αυτού. Σε 

περίπτωση που κάποιες τιμές του « Προϋπολογισμού Προσφοράς» είναι διαφορετικές 

από εκείνες που έχουν αναγραφεί στο "Τιμολόγιο Προσφοράς" για τις ίδιες εργασίες, ή 

σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στον «Προϋπολογισμό Προσφοράς», οι σχετικές 

εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή Κρίσεως, βάσει του "Τιμολογίου 

Προσφοράς" και η προσφορά θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω 

διορθώσεις της Επιτροπής Κρίσεως. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται 

παραπομπή στην προσφορά, ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή στη 

διορθωμένη προσφορά. 

 

Στον «Προϋπολογισμό Προσφοράς», θα συμπληρώνονται τα ακόλουθα : 

 

α. Οι τιμές μονάδας όπως προσφέρονται με το "Τιμολόγιο Προσφοράς". 

 

β. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων επί τις τιμές που διαμορφώνει 

την δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 

 

γ. Τα επιμέρους αθροίσματα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισμα του συνόλου 

των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη της Παροχής Υπηρεσιών που 

προβλέπεται με την προσφορά. 

 

Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη 

συμπληρωθεί στο "Τιμολόγιο Προσφοράς" ή στα ποσά του «Προϋπολογισμού 

Προσφοράς». 

 

δ. Τα χορηγούμενα, για συμπλήρωση, έντυπα στους Διαγωνιζόμενους είναι τα εξής : 

 

 Τιμολόγιο Προσφοράς 

 Προϋπολογισμός Προσφοράς 

 

 

5. Δυνατότητα υποβολής δύο οικονομικών προσφορών 

 

Ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει μία (1) ή δύο (2) οικονομικές προσφορές 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα από αυτόν ενός ή και των δύο εκ των τεχνικών 

περιγραφομένων ειδών εξοπλισμού πλωτών μέσων (βλ. Τεχνική Περιγραφή, άρθρο Β.1.8) 

 

Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσφέρει Τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. 

Αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την 

ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 
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Άρθρο 3° 

 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν 

ογδόντα ημερών (180) από την ημερομηνία επίδοσής της (ημερομηνία του 

Διαγωνισμού). 

Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, με τη 

συναίνεση των Διαγωνιζομένων, και με αντίστοιχη παράταση της ισχύος της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής στη Διαδικασία. 

 
Άρθρο 4° 

 

Εγγυήσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

1. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε Διαγωνιζόμενο, 

εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή "Εγγυητικής Επιστολής" σύμφωνα με υπόδειγμα της 

Επιχείρησης για το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00€) που 

αντιστοιχεί στο 2% του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας περί δημοσίων 

συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε 

στην Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/27.06.97) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις , το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Το κείμενο της ως άνω 

Εγγυητικής θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο τεύχος 

«Υποδείγματα». 

Ο Διαγωνιζόμενος, εκτός των ανωτέρω εγγυήσεων, δύναται να υποβάλει γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

ποσού. 

 

2. Η παραπάνω εγγύηση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. με δυνατότητα παράτασης, εφόσον 

ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ με τη συναίνεση των Προσφερόντων. 

 

3. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει κάποιος από τους 

αναφερόμενους στο άρθρο 157 παράγ. 1.α του Ν. 4281/2014, λόγος να καταπέσει 

υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της "Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης" κατά την υπογραφή της Σύμβασης και 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. 

  

4. Είναι δυνατόν η "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής" να επιστραφεί σε κάθε 

Διαγωνιζόμενο, που με αίτηση 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. 
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Άρθρο 5° 

 

Υποβαλλόμενα στοιχεία 

 

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

Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα Νομιμοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων 

και όλα τα Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται 

και από επίσημη μετάφραση. Κατ’ εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια (prospects and 

leaflets) και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μπορεί να είναι στην Αγγλική ή στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

2. Προκειμένου για αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, αυτά πρέπει να φέρουν την επισημείωση 

– Apostille που προβλέπεται από τη Σύμβαση για την κατάργηση της υποχρέωσης 

επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων που υπογράφηκε στη Χάγη στις 

5.10.1961 και κυρώθηκε με το Νόμο 1497 (ΦΕΚ 188/27.11.1984). Αν πρόκειται για 

έγγραφα που προέρχονται από κράτη, τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη σχετική 

Σύμβαση, τότε γίνεται η συνήθης επικύρωση από τις Προξενικές Αρχές της χώρας 

εισαγωγής που λειτουργούν στη χώρα προέλευσης. 

3. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

 

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

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές 

οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το 

Διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 6° 

 

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 με αριθμό ΔΕΕΔ-14" 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού 

για την αποκατάσταση των βλαβών των Υ/Β καλωδίου ΜΤ στις διασυνδέσεις 

“Μαγνησία –Τρίκερι” και “Κάσος-Κάρπαθος”. 
 

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 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. 
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Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται 

στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι 

Διαγωνιζόμενοι. 

Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και μόνο 

αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού αλλιώς 

μπορεί να απορριφθεί η προσφορά.  

 

Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά γίνονται 

δεκτά, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 και σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των 

αρχικών εγγράφων, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών. Ειδικότερα για τα 

φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων πρέπει τα αρχικά ιδιωτικά έγγραφα να έχουν 

επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Όσον αφορά τα αλλοδαπά έγγραφα γίνονται 

αποδεκτά επίσης τα ευκρινή φωτοαντίγραφα τους υπό την προϋπόθεση ότι και αυτά τα 

αρχικά έγγραφα έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.  

 

 

 

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : 

 

2. 1. Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της 

Επιχείρησης και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. 

 

2. 2. Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου ως εξής : 

 

 

2. 2. 1. Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

2. 2. 1. 1. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. 

 

α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό της Α.Ε 

καθώς και τυχόν τροποποίησή 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. 

 

δ. Βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής (Υπουργείο Εμπορίου) 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 αναληφθούν οι 

δημοπρατούμενες Εργασίες στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή 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. 
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2. 2. 1. 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 τροποποίησή του με αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. 

 

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

Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών 

του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού. 

 

γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται έγκριση 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθούν οι δημοπρατούμενες 

Εργασίες 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. 1. 3. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ι.Κ.Ε. 

 

α. Πράξη σύστασης της εταιρείας. 

 

β. Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) περί κατάθεσης του 

Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών 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. 
 
 
2.2.1.4. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) 

 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης ή παράστασης και των 

τυχόν τροποποιήσεών τους με βεβαίωση του αρμοδίου Δικαστικού Γραμματέα 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. 

 

2.2.1.5. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και 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. 

 

2.2.2. Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

 

2.2.2.1. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση 

της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κλπ. 

 

2.2.2.2. 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. 
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2.2.2.3.Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, γίνονται αποδεκτές 

ισοδύναμες δηλώσεις κατά το δίκαιο της χώρας τους.  

 

2.3 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

2.4 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας 

καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 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 Ν. 3560/2007, ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας 

χρεοκοπίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα 

με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για αδικήματα που αφορούν την 

επαγγελματική του διαγωγή.  

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν το παραπάνω απόσπασμα για τα 

ομόρρυθμα μέλη στις περιπτώσεις των Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (ΕΠΕ ) και Ι.Κ.Ε., και για τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες. 
 

Εάν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται από την οικεία χώρα είναι δυνατόν αυτό 

να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση ή αν δεν προβλέπεται αυτή από επίσημη 

δήλωση που γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων ενώπιον 

Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, Συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού 

φορέα του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ’ 

αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την 

αντίστοιχη χώρα. 

 

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής του Ν.1599/86, με την οποία ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα και ότι έχει υποβάλει αίτηση για την 

έκδοση Ποινικού Μητρώου, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφό της. Ο 

Διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως, να υποβάλλει στην Υπηρεσία το 

Ποινικό Μητρώο αμέσως μετά την έκδοσή του.  

 

2.5 Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική 

Αρχή της έδρας του Διαγωνιζόμενου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις 

αρμόδιες Αρχές της Χώρας όπου έχει την έδρα η Εταιρία, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί σε αναγκαστική 

διαχείριση και ούτε έχει τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής και ανάλογο 

Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε 

κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης 

ή συνδιαλλαγής. 

 Τα παραπάνω πιστοποιητικά αφορούν εκτός από την εταιρεία ανάλογα με τη νομική 

φύση του Διαγωνιζόμενου και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις 

Α.Ε, τον ή τους Διαχειριστές των ΕΠΕ, τα ομόρρυθμα μέλη των Ο.Ε ή των Ε.Ε ή το 

φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό. 

 

2.6 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι 

Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε. από τον ή τους 
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Διαχειριστές, για τις Ο.Ε και Ε.Ε από τα ομόρρυθμα μέλη και για τα φυσικά πρόσωπα 

από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 

 

2.7 Συμπληρωμένη και υπογραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που χορηγήθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της 

Διακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους από το ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και 

σχετικά με τη γνώση των τοπικών συνθηκών των Εργασιών κλπ. 

 

2.8. Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από Συμπράξεις Επιχειρήσεων κάθε μία 

Επιχείρηση θα υποβάλει: 

 

2 8.1. Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 & 2.7 

 

2.8.2  Δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν Σύμπραξη Επιχειρήσεων με την οποία θα 

δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις σύστησαν την τη Σύμπραξη για να αναλάβουν 

την Παροχή Υπηρεσίας μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 

σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας 

ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 

Επίσης, στη Δήλωση θα δηλώνονται και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 

  

2.8.3.Επιπλέον σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων (Consortium) και στο βαθμό που η 

προσφορά του αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέλεση διακεκριμένου 

τμήματος του έργου και το δικαιούμενο γι’ αυτό τίμημα από κάθε μέλος της 

Σύμπραξης, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της 

Σύμπραξης σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, τότε θα κατατεθεί 

δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της Σύμπραξης με την οποία αφενός θα 

δηλώνεται ρητά ότι σε περίπτωση κατακύρωσης, η Σύμπραξη Επιχειρήσεων θα 

περιβληθεί συγκεκριμένο νομικό τύπο, ο οποίος θα δηλώνεται υποχρεωτικά, που θα 

επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση, και αφετέρου θα προσκομίσει στο ΔΕΔΔΗΕ 

επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η 

παραπάνω απαίτηση.  

2.8.4.Σε περίπτωση που ο προαναφερόμενος νομικός τύπος είναι η «Κοινοπραξία» 

απαιτούνται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 2.8.1, δήλωση 

συνυπευθυνότητας (για την Κοινοπραξία) και η προσκόμιση του σχετικού 

Κοινοπρακτικού στο οποίο θα φαίνονται και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους, ή 

επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού προσυμφώνου. 

2.9.  Τα έγγραφα των παραγράφων 2.2.1.1.α, β, γ, δ, 2.2.1.2.α, β, 2.2.1.3.α,β, 2.2.1.4. 

α, 2.2.2.1 2.5 δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι Διαγωνιζόμενοι να περιλάβουν οπωσδήποτε στην 

Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2.7 του παρόντος Άρθρου) την παράγραφο 8 του 

αντίστοιχου Υποδείγματος. 
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3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει : 

 

3.1. Πίνακα των υπηρεσιών παρόμοιου αντικειμένου με αυτό της παρούσας διακήρυξης, 

ήτοι με σκοπό την αποκατάσταση βλάβης ενεργειακών ή τηλεπικοινωνιακών 

υποβρύχιων καλωδίου καθώς επίσης και των έργων εγκατάστασης ενεργειακών ή 

τηλεπικοινωνιακών υποβρύχιων που έχει παρέχει ο Διαγωνιζόμενος, κατά το χρονικό 

διάστημα από 01.09.2010 έως την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 Στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να φαίνεται ο κύριος των εργασιών, το είδος των 

εργασιών, ο προϋπολογισμός τους, οι ποσότητες των βασικών εργασιών (μήκη 

καλωδίων), ο χρόνος εκτέλεσής τους (έναρξη - πέρας), ώστε να αποδεικνύεται η 

επαρκής εμπειρία του Διαγωνιζόμενου.  

 

Ο Πίνακας θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (εμπρόθεσμης και 

έντεχνης), που θα έχουν εκδοθεί από τους κυρίους των εργασιών που θα 

αναφέρονται στον Πίνακα  

 

Ο υπόψη Πίνακας θα εξετασθεί, επαληθευθεί και αξιολογηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ κατά 

τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών.  

Εάν ο πιο πάνω Πίνακας δεν αποδεικνύει, κατά την κρίση το ΔΕΔΔΗΕ, την 

απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί. 

 

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του πλωτού μέσου και πλήρη κατάλογο του εξοπλισμού που 

διαθέτει. Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τόσο το πλωτό όσο 

και ο εξοπλισμός είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής περιγραφής, 

διαφορετικά η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί. 

 

3.3 Με βάση τα ανωτέρω (παρ. 3.2 του παρόντος άρθρου) θα συνταχθεί και υποβληθεί 

Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι κατασκευαστικές μέθοδοι, που 

προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Διαγωνιζόμενος κατά την εκτέλεση των διαφόρων 

επιμέρους τμημάτων των εργασιών. 

 

 Από την Τεχνική Έκθεση θα πρέπει να προκύπτει η επάρκεια του μηχανικού 

εξοπλισμού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό ο Διαγωνιζόμενος  

 

3.4 Την σύνθεση του προσωπικού (στελέχωση) κατά ειδικότητα επαγγέλματος που θα 

χρησιμοποιηθεί στις υπό ανάθεση εργασίες. 

3.4 Για την πλήρωση των κριτηρίων της χρηματοοικονομικής, τεχνικής ή/και 

επαγγελματικής ικανότητας ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να επικαλεσθεί την αντίστοιχη 

ικανότητα άλλων Φορέων, ανεξάρτητα από την νομική φύση των υφιστάμενων 

σχέσεων με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει δεσμευτική 

δήλωση συνεργασίας με τον τρίτο, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο του 

τρίτου και από το διαγωνιζόμενο, με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών, 

σύμφωνα με την οποία, η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα θα αποδεικνύεται 

επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για το ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να 

προσκομιστούν όλα τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 που 

αφορούν τον «Τρίτο».  
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4.    Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει : 

 

4.1 Ειδικά Τεύχη που χορηγούνται από την Υπηρεσία με βάση τα οποία ο Διαγωνιζόμενος 

υποβάλλει την προσφορά του. Η συμπλήρωση των Τευχών αυτών πρέπει απαραίτητα 

να γίνει με ευκρίνεια. 

 

4.2 Ειδικότερα τα έντυπα που υποβάλλει ο Διαγωνιζόμενος για την παρούσα Διακήρυξη, 

δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη 

συμπλήρωση των τιμών του Τιμολογίου είναι το «Τιμολόγιο Προσφοράς» και ο 

«Προϋπολογισμός προσφοράς».  

 

Επίσης, σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, θα υποβληθεί και «Πίνακας 

Κατανομής Τιμήματος». 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει η τήρηση των ανωτέρω, η προσφορά θα 

απορρίπτεται οριστικά. Η υποβολή εκ των υστέρων, των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν 

ένσταση, δεν είναι αποδεκτή. 

 

Άρθρο 7° 

 

Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 

 

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

τόπο από την "Επιτροπή Κρίσης" που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Προσφορές που θα 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται 

υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο 

της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ». 

 
2. Η Επιτροπή Κρίσης" 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 ανευρεθούν και οι τρεις φάκελοι, 

τότε η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 

 
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 η Επιτροπή ελέγχει τα 
στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν, , κατά τη σειρά που αναγράφονται στη Διακήρυξη, 

αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, με βάση τους όρους του 

Διαγωνισμού (λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Διακήρυξης ως προς την 
πληρότητα του Φακέλου Α, την επάρκεια των τυπικών και νομιμοποιητικών στοιχείων 

και την ύπαρξη εμπορικών αποκλίσεων) και ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που 

αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους 

λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ' αυτούς. Στους τυχόν απορριφθέντες η 

Επιτροπή αποστέλλει και εγγράφως τους λόγους απόρριψης. 
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5. Στον έλεγχο των στοιχείων του Φακέλου Α περιλαμβάνεται και ο έλεγχος 

εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, όπως καθορίζεται στην 

Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21.09.2010. 
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. 

 
6. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την "Επιτροπή Κρίσης" θα 

επιστρέφονται, επί αποδείξει, σφραγισμένοι, όπως υποβλήθηκαν, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β και ο 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ. Επίσης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του κάθε Διαγωνιζόμενου θα 

επιστρέφεται συστημένη με αποδεικτικό παραλαβής στο Κατάστημα της Τράπεζας από 

την οποία εκδόθηκε. 

 
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται 
στο Άρθρο 9 του παρόντος για υποβολή Ενστάσεων, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που 
αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλει ένσταση. 

 
7. 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 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα 
επιστραφούν στο Διαγωνιζόμενο, (με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρ. 6 
του παρόντος Άρθρου όσον αφορά την επιστροφή της εγγυητικής), μετά την 
έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ, επί της Ενστάσεώς του. 

 

8. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, θα 

κρατηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του. 
 
9. Μετά την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ επί τυχόν Ενστάσεων των Διαγωνιζομένων, η 

"Επιτροπή Αποσφράγισης-Αξιολόγησης" 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 

υποχρεούται να έχει συντάξει ο διαγωνιζόμενος. 
 

10 Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια τεχνικά στοιχεία που 

περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων, 

μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος. 

 

11 Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων οι 

οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν 
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Άρθρο 8° 

 

Αξιολόγηση Προσφορών  

 

Η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών βασίζεται στη συνδυασμένη αξιολόγηση τόσο 

της Τεχνικής Προσφοράς όσο και της Οικονομικής Προσφοράς. 

Λόγω της σοβαρότητας των εγκαταστάσεων του είδους (υ/β διασυνδέσεις) και της 

ανάγκης της μέγιστης δυνατής αξιοπιστίας του αποτελέσματος της επισκευαστικής 

επέμβασης, ο συντελεστής βαρύτητας της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς 

λαμβάνεται ίσος με 60 και ο αντίστοιχος της οικονομικής ίσος με 40. 

 
1. Τεχνική Αξιολόγηση 

 
1.1. Η "Επιτροπή Κρίσης" προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των 

δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β, προκειμένου να 

διαπιστώσει αν η προσφορά του Διαγωνιζόμενου ανταποκρίνεται πλήρως στις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά στη δυνατότητα του Διαγωνιζόμενου να 

κατασκευάσει το Έργο έντεχνα, έγκαιρα και άρτια. 

   

Η Επιτροπή, προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο αυτό, μπορεί να επικοινωνεί 

απευθείας με τους Διαγωνιζόμενους, για την παροχή αναγκαίων διευκρινίσεων, 

σχετικά με το τεχνικό μέρος της προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές 

δε θα αποτελούν σε καμιά περίπτωση αντιπροσφορά. 

 

1.2 Η Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα κριτήρια απόρριψης της Διακήρυξης, 

αποφασίζει για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν και περατώνοντας 

την Τεχνική Αξιολόγηση στη συνέχεια ανακοινώνει εγγράφως στους 

Διαγωνιζόμενους τα αποτέλεσμα της τεχνικής κρίσης, καθώς και τις βαθμολογίες 

που προκύπτουν από τα κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

1.3 .Οι Διαγωνιζόμενοι, των οποίων απορρίπτονται οι προσφορές, έχουν δικαίωμα 

υποβολής Ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος 

Τεύχους. 

 

1.4  Σε περίπτωση απόρριψης επιστρέφεται ο Φάκελος Γ΄, μετά την άπρακτη παρέλευση 

των προθεσμιών για την άσκηση ενστάσεων ή σε περίπτωση που ασκηθούν, μετά 

την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων αυτών. 

 

2. Κατάρτιση Πίνακα Βαθμολογίας 

Η βαθμολογία των τεχνικά αποδεκτών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που 

περιγράφονται κατωτέρω ως εξής:  

 80: όταν η προσφορά καλύπτει το κατ’ ελάχιστο απαιτούμενο όριο που αναφέρεται 

στο κριτήριο. 

 100 όταν η προσφορά καλύπτει το μέγιστο απαιτούμενο όριο του κριτηρίου (Τιμές 

που υπερβαίνουν το μέγιστο όριο του κριτηρίου δεν βαθμολογούνται ) . 
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Το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι ο τύπος του εξοπλισμού δυναμικής 

σταθεροποίησης που διαθέτει το πλωτό μέσο (συντελεστής βαρύτητας 100), δεδομένου ότι 

ο εν λόγω εξοπλισμός επηρεάζει τη δυνατότητα έναρξης, εκτέλεσης και συνέχισης των 

εργασιών καθώς επίσης και την ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού και του 

εγκατεστημένου υλικού στην υ/β διασύνδεση, λόγω της δυνατότητας ασφαλούς εργασίας 

σε δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες (ταχύτητα ανέμου, ύψος κύματος κ.ο.κ.). 

 

Στην περίπτωση που ο διαθέσιμος τύπος είναι DPI , η βαθμολογία του κριτηρίου είναι 80. 

Στην περίπτωση που ο διαθέσιμος τύπος είναι DPII , η βαθμολογία του κριτηρίου είναι 100. 

 

 

2. Οικονομική Αξιολόγηση 

 
2.1. Μετά την εκδίκαση των τυχόν Ενστάσεων για την Τεχνική αξιολόγηση, η "Επιτροπή 

Κρίσης" προσκαλεί εγγράφως τους Διαγωνιζόμενους, που οι προσφορές τους έχουν 

γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ 

(οικονομική προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 

αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ. 

 

Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, 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. 

 

2.2. Η Επιτροπή ελέγχει καταρχήν αν οι Διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν με το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους 

παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής, οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπρόσωπους των Διαγωνιζομένων, μόνο με τη 

σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος. 

 

2.3. Η Επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλμάτων και τέλος συντάσσει τον 

Πίνακα κατάταξης. 

 Ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση της κάθε προσφοράς με την εξής διαδικασία: 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόταση είναι εκείνη που συγκεντρώνει 

τον υψηλότερο Συνολικό Βαθμό Πρότασης (TPMi).  

Ο Συνολικός Βαθμός Πρότασης υπολογίζεται για κάθε πρόταση (i) ως εξής: 

 

Συνολικός Βαθμός Πρότασης: TPMi = [TMi / TMmax] * 60 + [FMmin / 

FMi] * 40 

 

Όπου: 

ΤMi : η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την πρόταση (i),  

ΤMmax :η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των προτάσεων 

που χαρακτηρίστηκαν «Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με τη παραπάνω 

διαδικασία, 

FMi : η οικονομική προσφορά της πρότασης (i), 

FMmin : η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προτάσεων που 

χαρακτηρίστηκαν «Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με τη παραπάνω 

διαδικασία. 
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Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν από το 

Διαγωνιζόμενο προς το ΔΕΔΔΗΕ δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και δεν 

λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 9° 

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 συμφέροντά τους. 

 

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στo ΔΕΔΔΗΕ /Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου 

(Λεωφ. Αθηνών 72, 185 47 Ν. Φάληρο) 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 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, τα 

οποία γνωστοποιούν εγγράφως στους οικείους ενιστάμενους τις αποφάσεις τους. 

Συγκεκριμένα, 

Ενστάσεις κατά της Διακήρυξης, κατά το τυπικό στάδιο της διαδικασίας του 

Διαγωνισμού, το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης καθώς επίσης και ενστάσεις μετά 

το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών εξετάζονται από Επιτροπή αποτελούμενη 

από τους Διευθυντές των Δ/νσεων Δικτύου, Χρηστών Δικτύου και Ειδικών 

Εγκαταστάσεων Δικτύου.  

 

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

εκδίκασή τους. 

 

5. 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. 

 
 

Άρθρο 10° 

 

Κατακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού 

 

1. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από τα 

εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και 

τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που μπορούν να προταθούν από τον διαγωνιζόμενο 

που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόταση. 

 

2. Η κατακύρωση ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσίας γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με 

επιστολή με την οποία καλείται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να προσκομίσει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία για την υπογραφή Σύμβασης αναλόγου ύψους. Ταυτόχρονα η ως άνω 

ανάθεση της Σύμβασης αναγγέλλεται και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι 

υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές. 
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3.  Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων (Consortium) και στο βαθμό που η προσφορά 

του αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέλεση διακεκριμένου τμήματος της 

Παροχής Υπηρεσίας και το δικαιούμενο γι’ αυτό τίμημα από κάθε μέλος της Σύμπραξης, 

με συνέπεια να μην είναι δυνατή η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της Σύμπραξης 

σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν 

από την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από 

κοινού τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται 

επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 

ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 

4. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της Σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη 

στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ. ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το 

καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης θα ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στην 

Σύμπραξη όλων των μελών της.  

 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το 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 

δ.  αν υπάρξουν αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης. 

 

 

Άρθρο 11° 

 

Κατάρτιση Σύμβασης 

 

1. Η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του 

Αναδόχου όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο 

της Επιχείρησης. 

 

2. Μετά την κατάρτιση της Σύμβασης ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της 

Σύμβασης εντός προθεσμίας 15 ημερών. Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω 

προθεσμίας, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την 

κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του στη Διαδικασία, και ακολούθως 

να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας 

για ανάδειξη Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι 

προσφορές τους.  

 

3. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, θα ελεγχθεί η γνησιότητα της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.  

Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της παραπάνω επιστολής, θα κηρυχθεί έκπτωτος ο 

ανάδοχος και θα ζητηθεί η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής. Επιπλέον, θα του 

υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  

Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα διενεργείται και στην 

περίπτωση υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ) με τον Ανάδοχο. Εάν 

διαπιστωθεί από τον έλεγχο η πλαστότητα της επιστολής Καλής Εκτέλεσης δεν θα 

υπογράφεται η Σ.Σ και θα κινείται ομοίως η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου από 

την όλη Σύμβαση, δεδομένου ότι η εκτέλεση των εργασιών της Σ.Σ αποτελεί 



 

18 

 

συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. Παράλληλα δε, σε κάθε περίπτωση θα του 

υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 

 

Άρθρο 12° 

 

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 επιφυλάσσεται να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή 

να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις 

αυτές θα περιλαμβάνονται σε Συμπλήρωμα της Διακήρυξης, η έκδοση του οποίου θα 

ανακοινώνεται από τον Τύπο. 

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δε 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 θ' αναβληθεί ή ακυρωθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σ' 

οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί 

που συμμετέχουν στο 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 στο Διαγωνισμό. 

 

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

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

 

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

εγγράφου, δε δίνει το δικαίωμα στο Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί προκειμένου να 

τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών 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. 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

 

 


