
 

 
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-209  

 
Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και 
συντήρησης έργων δικτύων Διανομής.  

 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ : ................................ 

 
ΕΡΓΟ        :  .................................................. 

 
 
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
(ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

 
 

 
 

 





 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 





 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 
Άρθρο 1 Αναθέτων φορέας- Προϋπολογισμός Έργου- 

Κριτήριο ανάθεσης 
 

Άρθρο 2 Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για τη 
Διαδικασία-Πρόσβαση στα στοιχεία του 

Διαγωνισμού  

 

Άρθρο 3 Χρηματοδότηση έργου  
Άρθρο 4 Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά 

του Έργου 

 

Άρθρο 5 Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα  

Άρθρο 6 Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης  
Άρθρο 7 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς  

Άρθρο 8 Συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία  
Άρθρο 9 Κριτήρια Τεχνικής, Επαγγελματικής και 

Χρηματοικονομικής Ικανότητας 
 

Άρθρο 10 Λόγοι αποκλεισμού  
Άρθρο 11 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

Άρθρο 12 Γλώσσα διαδικασίας  
Άρθρο 13 Σύστημα προσφοράς  
Άρθρο 14 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς  

Άρθρο 15 Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαδικασία  
Άρθρο 16 Υποβαλλόμενα στοιχεία  

Άρθρο 17 Συμπλήρωση- αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών 

 

Άρθρο 18 Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής  

Άρθρο 19 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  
Άρθρο 20 Περιεχόμενο Προσφοράς  

Άρθρο 21 Υπεργολαβία  
Άρθρο 22 Παραλαβή - Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών  
Άρθρο 23 Προσφυγές Προσφερόντων  

Άρθρο 24 Κλήση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης- 
Κατακύρωση-  Ματαίωση Διαδικασίας. 

Αναγγελία ανάθεσης 

 

Άρθρο 25 Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης  
Άρθρο 26 Τύπος Ένωσης (Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης)  

Άρθρο 27 Έκπτωση Αναδόχου  
Άρθρο 28 Επιφυλάξεις και δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ  

 
    





 





1 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής 
και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής.  

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
 

Άρθρο 1 
 

Αναθέτων φορέας- Προϋπολογισμός Έργου- Κριτήριο ανάθεσης 
 
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 

(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα, 
προσκαλεί κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/EK του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του ν. 4412/2016, της παρούσας Διακήρυξης και του ν. 
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 

30) και του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα» (Α΄ 66) όπως ισχύουν, όλους τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό 
ανοικτής διαδικασίας και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την 
ανάδειξη σε Πενήντα Πέντε (55) Εργολαβίες (Έργα) κατασκευής και 

συντήρησης δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των 
διοικητικών Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ και τους ΤΚΣΔ/ΔΠΑ και ΤΤΕΔ/ΔΠΝ 
συνολικού Προϋπολογισμού εξακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων 

πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (615.525.000 €), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο 

προσφοράς και αναλύεται ως εξής:  
 
α. τετρακοσίων δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ 

(410.350.000 €), για το κυρίως Έργο 
 

β. διακοσίων πέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
Ευρώ (205.175.000 €) όσον αφορά το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο 
εφόσον αυτό ασκηθεί, δύναται να ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού 

του κυρίως  Έργου, σε περίπτωση αυξήσεώς του, κατ’ ανώτατο όριο, 
συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 

περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για ετήσια χρονική 
παράταση του Έργου (τμημάτων Έργου- Εργολαβιών). 
Ο ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στο ως άνω ποσό του προϋπολογισμού.  
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Άρθρο 2 
 

Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για τη Διαδικασία 
Πρόσβαση στα στοιχεία του Διαγωνισμού 

 

1. Αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Δικτύου, 
οδός Λ. Συγγρού, αριθ. 24,πόλη Αθήνα Τ.Κ 11743, τηλ. 210 9090837, 210-

9090840 και 210-9090838 fax 210-9090839 Ε-mail: i.tasoulas@deddie.gr, 
e.zavri@deddie.gr και m.angelopoulou@deddie.gr, Πληροφορίες: Κος Ι. 
Τασούλας, Κα Ε. Ζαβρή και  Κα Μ. Αγγελοπούλου 

 
2. Η δημοσίευση είναι υποχρεωτική όπως ορίζει το εκάστοτε νομοθετικό 

πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα: 
 

 Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 6 της 
παρούσας, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 
(www.deddie.gr), όπου θα παραμείνουν αναρτημένα τουλάχιστον μέχρι 

και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και από όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση. 

 
 Η Προκήρυξη σύμβασης κατά το άρθρο 293 ν. 4412/2016, συνταγμένη 

κατά το άρθρο 295 του ίδιου νόμου και το σχετικό τυποποιημένο 

έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής, 
απεστάλη για δημοσίευση στις 11.10.2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 Επίσης το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο 

ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απόφαση 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
 

3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Υπηρεσία παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι και την 22/11/2017. 
Οι αιτήσεις ενδιαφερομένων για διευκρινίσεις επί στοιχείων της Διακήρυξης, 
θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν μέχρι και την 14/11/2017.  

Η σχετική επικοινωνία γίνεται πάντοτε εγγράφως. 
Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων θα 

αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr). 
 
 

Άρθρο 3 
 

Χρηματοδότηση έργου 
 

Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και 
Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

mailto:tasoulas@deddie.gr
mailto:e.zavri@deddie.gr
mailto:m.angelopoulou@deddie.gr
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Άρθρο 4 
 

Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 
 

Η παρούσα Διακήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις διατάξεις των 

Οδηγιών 24 και 25/2014 Ε.Κ. και του ν. 4412/2016 το πλαίσιο διενέργειας 
διαγωνισμού για την κατασκευή διακριτών έργων, που αφορούν πέντε 

Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να αναδειχθούν τελικώς ανάδοχοι 
συνολικά σε πενήντα πέντε (55) Εργολαβίες (Έργα). 
 

Ο Τίτλος, ο Προϋπολογισμός, ο Προϋπολογισμός ανά κατηγορία εργασιών, η 
απαιτούμενη κατ' ελάχιστον τάξη ΜΕΕΠ επίσης ανά κατηγορία εργασιών, το 

δικαίωμα προαίρεσης, το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, η διάρκεια ισχύος σε μήνες, η γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης των 

εργασιών, καθώς και ο ενδεικτικός μήνας έναρξης εργασιών κάθε Έργου, 
φαίνονται στους Πίνακες Α και Β που επισυνάπτονται. 
 

Επισημαίνεται ότι ο πραγματικός μήνας έναρξης των εργασιών μπορεί να 
αποκλίνει του ενδεικτικού, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τέσσερεις (4) μήνες πριν ή 

μετά αυτού και θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο με την επιστολή αναγγελίας 
της ανάθεσης της εργολαβίας. 
 

1. Τόπος εκτέλεσης των Έργων - Περιγραφή εργασιών 
 

Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι 
εργασίες κάθε Εργολαβίας (Έργου) της Διακήρυξης αυτής, καθώς και η 
περιγραφή των εργασιών, γίνεται στο τεύχος του Σχεδίου Συμφωνητικού που 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 

2. Ουσιώδη χαρακτηριστικά 
 
2.1. Όλα τα Έργα (Εργολαβίες) για τα οποία προκηρύσσεται ο Διαγωνισμός με 

τη Διακήρυξη αυτή, έχουν κοινά συμβατικά τεύχη και τύπο 
Συμφωνητικού, στα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι με τους 

οποίους θα εκτελεστεί κάθε Έργο και προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ 
του ΔΕΔΔΗΕ και του αντίστοιχου Αναδόχου. 

 

2.2. Από πλευράς Μελέτης οι εργασίες βασίζονται στις "Τυποποιημένες Κατά-
σκευές Διανομής" του ΔΕΔΔΗΕ και στα λοιπά τεχνικά στοιχεία που 

αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη. 
 

2.3. Οι προϋπολογισμοί κάθε Έργου (Εργολαβίας) που αναγράφονται στον 

πίνακα Α της παρούσας, βάσει των οποίων προκηρύσσεται ο Διαγωνισμός 
αυτός, βασίζονται σε προβλέψεις και στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας και 

οι συγκεκριμένες επί μέρους εργασίες που θα εκτελούν οι Ανάδοχοι, θα 
εξαρτηθούν από τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή εκάστοτε 
διαμορφώνεται και γενικά από τις κατά περίπτωση και χρονική περίοδο 

εμφανιζόμενες ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ (π.χ. βλάβες, συντηρήσεις δικτύων 
επεκτάσεις δικτύων κ.λπ.). Ειδικότερα οι προς εκτέλεση αυτοτελείς 

εργασίες, είναι κατά κανόνα μικρές σε έκταση και κατά το χρόνο 
διενέργειας της δημοπρασίας είναι άγνωστες κατά θέση και μέγεθος και 

συνήθως, εμφανίζονται και είναι ανάγκη να κατασκευαστούν, μέσα στο 
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χρόνο που ισχύουν οι συμβάσεις που θα συνομολογηθούν. Επομένως δεν 
είναι δυνατό να υπάρχουν ακριβείς προϋπολογισμοί εξαιτίας της φύσεως 

των έργων. 
 

Ο Προϋπολογισμός κάθε Έργου περιλαμβάνει το ύψος δαπάνης που 

προκύπτει βάσει των τιμών μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας 
(προσαυξημένης με τα ποσοστά που προβλέπονται σ' αυτό και το 

εργολαβικό όφελος) καθώς και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 30 (Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και 
βλαβών υπογείων δικτύων ΔΠΑ), 32 (Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - 

Εργασία τις αργίες και εορτές) και 51 (Προσαυξήσεις – Ειδικοί όροι 
Εκτέλεσης Εργασιών στα νησιά) του Συμφωνητικού, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη η αναθεώρηση τιμών καθώς και η τυχόν έκπτωση που 
θα προσφέρει ο Ανάδοχος.  

 
Οι ως άνω Προϋπολογισμοί αποτελούν για κάθε Έργο το ανώτατο 
όριο προσφοράς. 
 

Για τον καλύτερο δυνατό κατατοπισμό των ενδιαφερομένων δίνονται τα 

στοιχεία του συνημμένου Πίνακα Β τα οποία είναι τελείως ενδεικτικά και 
αφορούν την κανονική - όπως φαίνεται στον Πίνακα Β - διάρκεια 
εκτέλεσης εργασιών των Συμβάσεων που θα συνομολογηθούν. 

Επίσης στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr), αναρτώνται 
απολογιστικά στατιστικά στοιχεία για κάθε μία Εργολαβία για τους 26 

μήνες της τρέχουσας εργολαβίας Διακήρυξης ΔΔ-206 (Από 01.07.2015 
έως 31.08.2017), καθώς και των προηγουμένων αυτής Διακηρύξεων ΔΔ-
185, ΔΔ-187 & ΔΔ-190 (Από 01.01.2011 έως 30.06.2015) 

 

2.4. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, που αντιστοιχεί στο 

Πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. 
 
2.5. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή των 

Έργων, χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ στους Αναδόχους. 
 

Ο τρόπος χορήγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των υλικών αυτών 
περιγράφεται λεπτομερώς στο Συμφωνητικό, όπου προβλέπεται επίσης 
σαν υποχρέωση των Αναδόχων αφενός μεν η ασφάλιση των υλικών 

ΔΕΔΔΗΕ και αφετέρου η κατάθεση εγγύησης από αυτούς για την 
εξασφάλιση του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά τη διαχείριση από τους Αναδόχους 

των υλικών του. 
Το ύψος της εγγύησης αυτής, για τα υλικά, φαίνεται για κάθε Εργολαβία 
χωριστά στο συνημμένο Πίνακα Γ.  

 
Στον ίδιο πίνακα (Γ) φαίνονται ακόμη για κάθε μία Εργολαβία χωριστά, 

αφενός μεν το μέγιστο ύψος σε αξία των υλικών του ΔΕΔΔΗΕ (χρεωστικό 
υπόλοιπο) που επιτρέπεται να εμφανίζεται στις μηχανογραφικές ή άλλες 
Καταστάσεις Ελέγχου των υλικών (στην έννοια του χρεωστικού υπολοίπου 

περιλαμβάνεται χωρίς καμία εξαίρεση η αξία οποιουδήποτε υλικού που έχει 
χρεωθεί ο Ανάδοχος από την αρχή της Εργολαβίας, εφόσον το υλικό αυτό 

δεν έχει ενσωματωθεί στο Έργο ή δεν έχει επιστραφεί στον ΔΕΔΔΗΕ) και 
αφετέρου η ελάχιστη επιφάνεια Αποθήκης (σε τ.μ.) που πρέπει 

http://www.deddie.gr/
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οπωσδήποτε πριν την οποιαδήποτε χορήγηση Υλικών, να διαθέτουν οι 
Ανάδοχοι των Συμβάσεων. 

(Οι αριθμοί μέσα στην παρένθεση αναφέρονται σε τμήματα του συνολικού 
χώρου της αποθήκης και παριστάνουν, ο μεν πρώτος το χώρο που πρέπει 
να είναι καλυμμένος και ασφαλισμένος, ο δε δεύτερος το χώρο που πρέπει 

να είναι απλώς καλυμμένος). 
Επίσης στον Πίνακα Γ αναφέρεται για κάθε Εργολαβία της Διακήρυξης και 

η "Τροφοδοτούσα Αποθήκη Υλικών" του ΔΕΔΔΗΕ όπως ορίζεται στο Άρθρο 
4 του Συμφωνητικού. 

 

2.6. Το υπόλοιπο μικρό μέρος των απαιτούμενων υλικών, που προσδιορίζεται 
επακριβώς από τα Συμβατικά Τεύχη, θα προμηθεύονται οι ίδιοι οι Ανάδοχοι 

των Έργων με τους όρους που προβλέπονται στα τεύχη αυτά. 
Η ποσοστιαία συμμετοχή της αξίας των υλικών προμηθείας Αναδόχου στο 

συνολικό προϋπολογισμό της Εργολαβίας κυμαίνεται κατά μέσο όρο περί 
το 10% και διαφοροποιείται για κάθε Έργο, εξαρτώμενη από διάφορους 
παράγοντες, όπως ενδεικτικά είναι η γεωγραφική περιοχή που εκτελείται 

το Έργο και το είδος των εργασιών (εναέρια-υπόγεια δίκτυα- παροχές). Το 
παραπάνω ποσοστό και για τους λόγους που αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο 2.3 είναι τελείως ενδεικτικό και δίνεται απλώς 
για τον κατατοπισμό κατά το δυνατόν των ενδιαφερομένων. 

 

2.7. Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 28 «Επίδοση Εργασιών (εντολών έργων) για 
εκτέλεση» του τεύχους "Συμφωνητικό" ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να επιδίδει και οι 

Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν για κάθε ημερολογιακό μήνα, 
της χρονικής διάρκειας της συνολικής προθεσμίας των συμβάσεων, 
εργασίες συνολικής "Προϋπολογιζόμενης Αξίας Εργολαβικών" για κάθε μία 

Εργολαβία (Έργο) ύψους όπως στο συνημμένο Πίνακα Δ'. 
 

3. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν 
απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το 
προσωπικό τους, που θα απασχολείται στo πλαίσιο της Σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή νομοθεσία, 
της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της 

αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. 
 

Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των 
Υπεργολάβων, που απασχολούνται στo πλαίσιο 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.  
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Άρθρο 5 
 

Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα

 
1. Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε Πενήντα Πέντε (55) τμήματα (Εργολαβίες-

Έργαα), όπως φαίνονται στους συνημμένους στην παρούσα Πίνακες. 
 

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για μέρος ή και για όλα τα 
τμήματα. 

 
2. Ο αριθμός των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσωρινό 

Ανάδοχο, για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων του ΔΕΔΔΗΕ και μη 
εξάρτησης των Περιφερειών από έναν και μόνο Ανάδοχο, αλλά και για την 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού, περιορίζεται, στο παρακάτω πλήθος 

Εργολαβιών, ανά Περιφέρεια Διανομής: 
 ΔΠΑ 3 

 ΔΠΜ-Θ 5 

 ΔΠΠ-Η 4 

 ΔΠΚΕ 3 

 ΔΠΝ 4 

 

Στην έννοια του Αναδόχου για την εφαρμογή των παραπάνω 
περιλαμβάνονται και οι θυγατρικές ή μητρικές εταιρείες, κατά τον 
κωδικοποιημένο Νόμο ν.2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και οι κοινοπραξίες 

στις οποίες συμμετέχει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 
 

3. Το κριτήριο με βάση το οποίο θα γίνει ο προσδιορισμός των τμημάτων 
(Εργολαβιών) που θα ανατεθούν σε έναν προσωρινό Ανάδοχο ο οποίος 
μειοδοτεί σε περισσότερες από το προαναφερόμενο πλήθος Εργολαβιών ανά 

Περιφέρεια είναι οι εργολαβίες με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό. 
 


Άρθρο 6 
 

Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 
 

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

1. Την με αρ. 2017-141329 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), 

2. Την παρούσα Διακήρυξη 

3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

4. Το Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης με τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα 

5. Το Τιμολόγιο που περιέχει τις τιμές μονάδας της Υπηρεσίας. 

6. Τις "Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής", Τις «Κωδικοποιημένες 

κατασκευές ΠΔΑ» και τις Τεχνικές Περιγραφές για εγκατάσταση καλωδίων 
οπτικών ινών. 

7. Τις Ειδικές Τεχνικές Οδηγίες 

8. Το τεύχος “Οδηγίες Διανομής” που περιλαμβάνει τις Οδηγίες Νο6-9-13-14-

15-20-22-34-45-47-48-58-59-60-118-127-128-132 και την «Διαδικασία 
Αξιολόγησης Αναδόχου» 
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9. Τις Προδιαγραφές υλικών προμηθείας Αναδόχου. 

10. Το Τεύχος «Υποδείγματα» 

 

 
Άρθρο 7 

 

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς 
 

1. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, τηλ. 210-9281748, στις 
30.11.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 

Προσφορών) ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 
εταιρειών διακίνησης εντύπων, είτε με κατάθεσή τους από τον Προσφέροντα 
στο πρωτόκολλο της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 της 

παρούσας, αρμόδιας για τη Διαδικασία Υπηρεσίας με ευθύνη του 
Προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. 

Αυτές οι Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν 
σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από 
την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών. 

 
2. Προσφορές που περιέρχονται στον ΔΕΔΔΗΕ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

την παραπάνω ημερομηνία υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 
της παρούσας. 

 
3. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία 
προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ.  

Η απόφαση αυτή, δημοσιεύεται αμέσως και πάντως τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται, στην ΕΕΕΕ, στο 

ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.  
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 

προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 
τελική ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 
δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 
 

Άρθρο 8 
 

Συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία 

 
1. Οι προσφέροντες Οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
 

α) ένα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

 
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ. 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 

συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 
 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. 

 
3. Μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων υπό τους όρους των 
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 
4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 

ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία). 

 
4. Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 8, 9 και 10 της παρούσας, λαμβανομένων 
υπόψη των όρων και απαιτήσεων του άρθρου 11 της παρούσας.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων 

των άρθρων 8 και 10 της παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη 

της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 9 αρκεί να 

ικανοποιείται από ένα από τα μέλη της ένωσης ανά είδος κριτηρίων, όπως 

προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο.  

Τα προαναφερόμενα όσον αφορά στην πλήρωση των απαιτήσεων του 
άρθρου 9 της παρούσας, ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση 

στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων. 
 

5. Μέλος Προσφέρουσας Ένωσης Επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα 

και μέλος άλλης Προσφέρουσας Ένωσης Επιχειρήσεων, ούτε να υποβάλλει 
μεμονωμένη Προσφορά στη Διαδικασία. 

Η προαναφερόμενη απαίτηση αφορά υποβολή προσφοράς σε ίδιο τμήμα του 
άρθρου 5 της Διακήρυξης. 
 

6. Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον 
ίδιο εκπρόσωπο. 

 
 

Άρθρο 9 
 

Κριτήρια Τεχνικής, Επαγγελματικής και Χρηματοοικονομικής 
Ικανότητας 

 
1. Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς (εφεξής Προσφέροντες) μπορεί να 

είναι: 
 
Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στις 
κατηγορίες έργου Ενεργειακά και Ηλεκτρομηχανολογικά.  

Η απαιτούμενη κατ' ελάχιστο τάξη εγγραφής στο ΜΕΕΠ για κάθε κατηγορία 
εργασιών προκειμένου να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι στο Διαγωνισμό, 
αναγράφεται για κάθε Εργολαβία (Έργο) χωριστά στον Πίνακα Α.  
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Επίσης οι Προσφέροντες μπορεί να είναι και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις 
άλλων χωρών (χωρών της ΕΕ ή/και άλλων χωρών) που είναι εγγεγραμμένες 

σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για κατηγορίες Έργων 
ανάλογες με αυτό που δημοπρατείται και οι οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
που ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων 

Έργων.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων 

του άρθρου αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας της παρ. 3 β του άρθρου 76 του ν. 
4412/2016.  

Επιπλέον, Προσφέροντες μπορεί να είναι και Επιχειρήσεις που διαθέτουν την 
εμπειρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στην επόμενη παράγραφο, ανεξαρτήτως 

της εγγραφής τους σε τάξεις, εφόσον αποδεικνύουν ότι πληρούν αυτά τα 
κριτήρια.  

 
2. Επίσης ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας ή τουλάχιστον ένα μέλος της 

στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά την παρακάτω 

εμπειρία: 
 

α. Να έχει κατασκευάσει επιτυχώς, Έργα δικτύων  ηλεκτρικής ενέργειας 
Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ή Μεταφοράς ή ιδιωτικά δίκτυα σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που δεν βρίσκονται σε στεγασμένο ή περιφραγμένο 

χώρο χώρο,  Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης (400-150-22 - 20 - 15 - 
6,6 - 0,4 kV), ύψους Συμβατικού Τιμήματος, ίσου με το 30% του 

Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, της Εργολαβίας, για την οποία υποβάλει 
προσφορά και κατ’ ελάχιστο δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000 €) κατά 
την τελευταία δεκαετία. Εναλλακτικά μπορεί να έχει εμπειρία ύψους τριών 

εκατομμυρίων Ευρώ (3.000.000,00 €) κατά την τελευταία διετία. 
Στην περίπτωση χρήσης εμπειρίας Υψηλής Τάσης (400-150 kV) αυτή θα 

λαμβάνεται υπόψη, σε ποσοστό έως 60% κατ’ ανώτατο όριο, επί της 
απαιτούμενης εμπειρίας της Εργολαβίας για την οποία υποβάλει 
προσφορά. 

Στην περίπτωση προσκόμισης εμπειρίας από έργα δικτύων, εφόσον στη 
βεβαίωση εμπειρίας συμπεριλαμβάνεται η αξία υλικών απαιτείται να έχει 

κατασκευάσει πιστοποιηθείσες εργασίες ύψους ίσου με το 60% του 
Προϋπολογισμού Υπηρεσίας, της Εργολαβίας, για την οποία υποβάλει 
προσφορά και κατ’ ελάχιστο τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000 

€). 
 

β. Να έχει διατελέσει στην τελευταία δεκαετία για χρονικό διάστημα πέντε 
(5) τουλάχιστον ετών "Επιβλέπων Μηχανικός" σε εργολαβίες κατασκευής 
δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και να 

έχει επιβλέψει εργασίες ύψους Συμβατικού Τιμήματος, ίσου με το 30% του 
Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, της Εργολαβίας, για την οποία η εταιρεία 

που συμμετέχει υποβάλει προσφορά και κατ’ ελάχιστο δύο εκατομμυρίων 
Ευρώ (2.000.000 €). Η προαναφερόμενη εμπειρία θα πιστοποιείται με 
βεβαίωση της αρμόδιας Προϊσταμένης Υπηρεσίας του Έργου. 

 

Σε περίπτωση εμπειρίας κατασκευής τόσο δικτύων Διανομής όσο και 

ιδιωτικών δικτύων κατά τα ανωτέρω, το συμβατικό τίμημα και οι 
πιστοποιηθείσες εργασίες αντίστοιχα αρκεί αθροιστικά να ανέρχονται στο 
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απαιτούμενο ποσό της εμπειρίας, με τη συνδρομή απαραιτήτως των λοιπών 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (α). 

Ανάλογη εμπειρία απαιτείται και για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους. 
 
Επισημαίνεται ότι η ζητούμενη εμπειρία, βάσει προϋπολογισμού, δύναται να 

αποτελεί το άθροισμα περισσοτέρων συμβάσεων. Το ίδιο ισχύει και κατά την 
περίπτωση επίκλησης εμπειρίας τρίτων. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που στην προσκομιζόμενη εμπειρία 
περιλαμβάνονται και έργα που μέρους των έχει εκτελεσθεί εκτός των 
προαναφερόμενων χρονικών ορίων λαμβάνεται υπόψη η συνολική εμπειρία 

του έργου εφόσον η λήξη του είναι εντός των χρονικών ορίων. 
 

3. Απαιτείται Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO 9001 ή 9002 ή ισοδύναμο από 

το Διαγωνιζόμενο για την εκτέλεση των υπόψη έργων. 
Εναλλακτικά γίνεται δεκτή και βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης ότι η 

εταιρεία έχει ξεκινήσει τις αναγκαίες ενέργειες για την πιστοποίησή της και 
ότι το πιστοποιητικό θα προσκομισθεί μόλις αποκτηθεί. 
 

4. Ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας πρέπει να διαθέτει κύκλο εργασιών, κατ’ 
ελάχιστο 1.800.000 € συνολικά, κατά την τελευταία τριετία. 

 
 

Άρθρο 10 
 

Λόγοι αποκλεισμού 
 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί 

ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 

σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία   

ή/και  

ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

 
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι 

παράγραφοι 1 και 2.  

Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 

μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 

οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραπάνω παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς του άρθρου 7 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται η 

παράγραφος 2.  

4.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης (διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 253 του ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, 

δηλαδή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του βιβλίου 

ΙΙ του ν. 4412/2016. 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα, 

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ)  εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του 

άρθρου 262 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του 
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ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 24 της παρούσας, 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 

την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

(ι) εάν δεν έχει εκπληρώσει με συνέπεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
έναντι του ΔΕΔΔΗΕ στο παρελθόν, ιδίως εάν έχει κηρυχθεί οριστικά 
έκπτωτος σε εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων Διανομής. 

 

4.2 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου αφορά κατ’ ελάχιστον τους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Ονομαστικοποίηση 

μετοχών – Εξωχώριες Εταιρείες). 
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6. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4.   

7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο 

οποίο ισχύει η απόφαση. 

8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης (διαγωνισμό). 

 

 
Άρθρο 11 

 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
 

1. Εφόσον οι Προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν την 
χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτων, 

προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται 
στο άρθρο 9 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να 

παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα Διακήρυξη εγγυήσεις. 
 

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να 
αποδείξει, ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, 
όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. 

Απόδειξη είναι το σχετικό συμφωνητικό των φορέων αυτών για τον σκοπό 
αυτό. 

 
2. Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Προσφέροντος και του τρίτου 

καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Προσφέροντα 

θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί Ανάδοχος, στη Σύμβαση. 
 

3. Η συνδρομή λόγων αποκλεισμού κατά τις παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 10 θα 
ελεγχθεί και στο πρόσωπο των τρίτων φορέων, οπότε με την προσφορά 
πρέπει να υποβληθούν για τους τρίτους φορείς τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, 
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όπως και για τον προσφέροντα. 
 

O ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα 
φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 10 της παρούσας, 

τους οποίους ανέφερε ο ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την 

αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 4 του άρθρου 10 της παρούσας. 
 

4. Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τα επαγγελματικά προσόντα 
του αναδόχου (τάξη εγγραφής- πτυχίο στο ΜΕΕΠ) ή με τη σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, ωστόσο, να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες. 
 

Ειδικότερα ο ΔΕΔΔΗΕ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη επιβάλλει: 

 
Όσον αφορά στα επαγγελματικά προσόντα (τάξη εγγραφής- πτυχίο στο 
ΜΕΕΠ) ή στην εμπειρία, την υποχρεωτική εκτέλεση του Έργου από τον τρίτο. 

 
5. Εάν στον Προσφέροντα διατίθενται από τον τρίτο φορέα πόροι που 

συνίστανται στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας, ο ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, στον 
αναδειχθέντα Προσφέροντα και τον τρίτο τη σύναψη Κοινοπραξίας μεταξύ 

τους και την συμπερίληψη του κοινοπρακτικού τους στη Σύμβαση. 
 

 
Άρθρο 12 

 

Γλώσσα διαδικασίας 
 

1. Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  
 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ”Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 

1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και η μετάφραση των εν 
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λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια 

των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή 
τέτοια υπηρεσία. 

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης, είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ”Apostile”, σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων.  

4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο καθώς επίσης και οι εγγυητικές επιστολές εφόσον 
ακολουθούν το συνημμένο στη Διακήρυξη υπόδειγμα μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 
 

 
Άρθρο 13 

 

Σύστημα προσφοράς 
 

Η Διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας. 
Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλουν το "Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς", σύμφωνα 

με το σχετικό υπόδειγμα του τεύχους «Υποδείγματα», με το οποίο προσφέρουν 
ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στις τιμές του "Τιμολογίου 

Υπηρεσίας". 
Η έκπτωση που προσφέρουν θα πρέπει να συμπληρωθεί αριθμητικώς και 
ολογράφως, παράλειψη της οποίας θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού Σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο, υπερισχύει το ολογράφως. 
Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 5 της παρούσας, για μία ή περισσότερες από τις Εργολαβίες (Έργα) που 
αφορά η παρούσα Διακήρυξη. 
Η προσφερόμενη έκπτωση για μία Εργολαβία (Έργο) είναι ανεξάρτητη από την 

έκπτωση που τυχόν προσφέρεται για τις υπόλοιπες και αποκλείεται ρητά κάθε 
συνδυασμός των προσφορών για διαφορετικές Εργολαβίες (Έργα). 

 

 
Άρθρο 14 

 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
 

Οι Προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 
δεκαοκτώ (18) μηνών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας 
αποσφράγισης των προσφορών. 

 
Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το 

ΔΕΔΔΗΕ, με τη συναίνεση των προσφερόντων και με αντίστοιχη παράταση της 
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ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, για χρονικό διάστημα ίσο με την 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς κατ’ ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη και 

του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ματαιώνονται, εκτός αν ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους 
και αποκλείονται οι λοιποί προσφέροντες. 

 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 
Άρθρο 15 

 

Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαδικασία 

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

Προσφέροντα, Εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής, 
σύμφωνα με υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του 
συνολικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της 

προαίρεσης του 50%) χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 
 

Υποβάλλεται χωριστή εγγύηση για το κάθε τμήμα του Έργου, για το οποίο 
υποβάλλεται προσφορά.  
 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
 

2. Η εγγύηση συμμετοχής θα εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη 
συνδεδεμένα προς την ΕΕ, σε κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την 

Συμφωνία 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-ΤΜΕΔΕ. Το κείμενο της 
ως άνω Εγγυητικής θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

στο τεύχος «Υποδείγματα». 
Ο Διαγωνιζόμενος εναλλακτικά των ανωτέρω εγγυήσεων, δύναται να 

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

3. Οι παραπάνω εγγυήσεις θα έχουν ισχύ το λιγότερο τριάντα (30) ημέρες μετά 
την ημερομηνία λήξης της ισχύος των προσφορών, όπως καθορίζεται στο 

ανωτέρω άρθρο 14. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 
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4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν:  
 
 ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

ή 
 
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της 

σύμβασης δικαιολογητικά ή  
 
 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή  
 
 αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τη 

Διακήρυξη. 
 

5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες: 
 

 μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την 
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
 
 μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων 

προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

 
 μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52). 

 
 

Άρθρο 16 
 

Υποβαλλόμενα στοιχεία 
 

1. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής 
προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο 
αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), 

δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-

mail) και το όνομα και τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) του Αντικλήτου του.  

 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ή σε άλλη 
κατάλληλη συσκευασία, που ονομάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κυρίως 

φάκελος), στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται: 
  

"Προσφορά για τον διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας της Διακήρυξης ΔΔ-
209/……………………….(ημερομηνία υποβολής προσφορών) 
"Έργο α. "Δίκτυα Περιοχής …………………………………………………….." 

β. "Δίκτυα Περιοχής …………………………………………………….." 
κ.ο.κ. για όσα τμήματα (εργολαβίες) δίδεται προσφορά 

 
και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του Προσφέροντος, η 
επαγγελματική του διεύθυνση και το όνομα και τηλέφωνο και η διεύθυνση 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Αντικλήτου του. 
 

2. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 της 
παρούσας και 

 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο Β «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 20  της παρούσας . 
 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου της παρ. 1. 

 
3. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή 

ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που 
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον ΔΕΔΔΗΕ ή ακριβή ώρα που 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ΔΕΔΔΗΕ) και τις απορρίπτει ως μη 
κανονικές. 

 
4. Η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτών.  

Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφα. Σε 

περίπτωση διαφοράς υπερισχύει το πρωτότυπο. Εφόσον κατά την 
αποσφράγιση διαπιστωθεί παράλειψη υποβολής αντιγράφου, ο Προσφέρων 
δεν απορρίπτεται αμέσως, αλλά καλείται, εντός τακτής προθεσμίας που 

ορίζεται από την Επιτροπή, να προσκομίσει το ελλείπον αντίγραφο. Σε 
περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στο πρωτότυπο και το αντίγραφο υπερισχύει 

το πρωτότυπο.  
 

5. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στο Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

 
6. Λεπτομερείς οδηγίες για το περιεχόμενο της προσφοράς και τη διαδικασία 

του διαγωνισμού περιέχονται στα άρθρα 20 και 22 της παρούσας.  

 
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.  

 
8. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Προσφερόντων επί των όρων, 

που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης, δεν γίνονται δεκτές και 

τυχόν προσφορές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία. 
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9. Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους που συμμετάσχουν στη διαδικασία, ότι 

Προσφορά, η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια των άρθρων 8 
έως 11 της παρούσας, θα απορριφθεί. 

 

 
Άρθρο 17  

 
Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 
 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 
ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως 
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 

74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα που θεσπίζονται με το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο 
εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο 
τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
 
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της παραγράφου 1 δεν πρέπει να εισάγει 

διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως 

συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

 

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά 

(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόκλησης, το 
περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 

της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. 
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5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για τον ΔΕΔΔΗΕ, 
εάν επίκειται αποκλεισμός του προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, 
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 18 
 

Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
 

1. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσας, 

 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 

σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας. 

 
γ) ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 

8 του ν. 3310/2005 (Α` 30). 
  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 

ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης.  
 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, για κάθε φορέα στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται. 

 

2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 8,9 και 10 της παρούσας, κρίνονται α) κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 22 και β) κατά την 
σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας. Αν στις 

ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν 

ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της 
ημερομηνίας του άρθρου 7. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 
προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 

ημερομηνία εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του 
άρθρου 7. 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρα 8, 9).  
 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 

κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 10.  
 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο ΔΕΔΔΗΕ έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης.  
 

3. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

3.1. για την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της παρούσας: απόσπασμα του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και τα πρόσωπα των δύο τελευταίων περιπτώσεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10. 

3.2. για την παράγραφο 2 του άρθρου 10: πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του 

ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην 
Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα  

 ασφαλιστική ενημερότητα  
 

3.3. για την παράγραφο 4(β) του άρθρου 10: πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους 
οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην 

Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική 
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διαχείριση εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα 
εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. 
Τα φυσικά πρόσωπα δεν φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 

εκκαθάριση.  
 

3.4. Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. 3.1, 3.2 και 3.3 
πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 10, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

 Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη 

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 
10 της παρούσας. 

 Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα 

εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου 
απορρίπτεται.  

3.5. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10, 
υποβάλλεται επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 
1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.  

 Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου 4 του άρθρου 10, για 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 

υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια 
και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική 

επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

3.6. Δικαιολογητικά της παρ. 5 του Άρθρου 10. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της 
παραγράφου 5 του άρθρου 10 υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

3.6.1. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο 

αξιών χώρας της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

-πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές 
-αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και 

τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς.  
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Ειδικότερα 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν 
μόνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της 
έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:  

 πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να  
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.  

 αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 
της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

την υποβολή της προσφοράς.  
 Κάθε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση 

μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.    

   
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην 

οποία έχουν την έδρα τους, ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

 Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 
 

 Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 

1% των μετοχών.  
 

 Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση 

μετόχων (με ποσοστό ίσο ή άνω του 1%), σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

 

Σε αντίθετη περίπτωση ο οικονομικός φορέας οφείλει να αιτιολογήσει τους 
λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι.  
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται 

ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων 
και μόνο στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα 

διαδικασία. 
 

3.6.2. Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη 

δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», 

σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, στο Τεύχος «Υποδείγματα». 
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4. Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής επαγγελματικής και 
χρηματοοικονομικής καταλληλότητας για την άσκηση της 

δραστηριότητας του άρθρου 9  
 

4.1.Επαγγελματική καταλληλότητα για την άσκηση της δραστηριότητας 
 

(α) Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ από την οποία να 

προκύπτει ότι τηρούνται τα κριτήρια του άρθρου 9.   
 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 9 της 

παρούσας. 
 

4.2. Απόδειξη τεχνικής ικανότητας (Εμπειρίας) 
 

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της απαιτούμενης στο άρθρο 9 της 

παρούσας εμπειρίας, οι Προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να 
υποβάλουν Πίνακα των έργων που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται από τον 
Προσφέροντα (σε περίπτωση κοινοπραξίας ή σύμπραξης από την ίδια ή τα 

μέλη της χωριστά) από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων διαθέτει 
την απαιτούμενη εμπειρία. Η εμπειρία θα πιστοποιείται με αντίστοιχες 

βεβαιώσεις που θα έχουν εκδοθεί από τους κύριους των έργων αυτών 
(Επιβλέπουσα και Προϊσταμένη Υπηρεσία των Έργων). 
 

Επίσης υποβάλλεται και το δικαιολογητικό της παραγράφου 3 του Άρθρου 
9 της παρούσας. 
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4.3. Αναφορικά με τυχόν υπεργολάβους:  
 

 Δηλώσεις συνεργασίας υπεργολάβων (όπως αυτός καθορίζεται στην 

παρούσα Διακήρυξη), με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με 
τον Προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης του έργου.  
Η δήλωση συνεργασίας δύναται να προέρχεται από υπεργολάβο που 

αντικαθιστά τον αρχικώς δηλωθέντα. 
Εφόσον κάποιος εκ των ως άνω προτεινομένων υπεργολάβος δεν τύχει της 

εγκρίσεως του ΔΕΔΔΗΕ, ο Προσφέρων, υποχρεούται πριν την κατακύρωση 
της Σύμβασης να προτείνει για έγκριση στον ΔΕΔΔΗΕ άλλον. 
 

4.4. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας 
του άρθρου 9 

 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται από τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα των ισολογισμών του 
Προσφέροντος των τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση των λογαριασμών 
εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και το τελευταίο 

ισοζύγιο εφόσον ο Προσφέρων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. Εάν ο 
Προσφέρων είναι Ατομική ή Προσωπική Επιχείρηση και μόνο στην 

περίπτωση που η τελευταία δεν έχει υποχρέωση από το Νόμο να συντάσσει 
ισολογισμούς, θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η 
δραστηριότητα (τζίρος) του Προσφέροντος για το ίδιο πιο πάνω χρονικό 

διάστημα και για κάθε χρόνο χωριστά. Εάν ο προσφέρων λειτουργεί για 
διάστημα μικρότερο της τριετίας, απαιτείται η προσκόμιση ισολογισμών για 

το όποιο διάστημα λειτουργίας του και μόνον.  
 

5. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων  
 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 

που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος VIIΙ του Προσαρτήματος Β του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης. 
 Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον 
επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 

 Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 
αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον 

οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας, όσον 
αφορά στις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
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(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον 
προσκομίζουν «ενημερότητα πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των κάτωθι δικαιολογητικών  
 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου της παραπάνω παραγράφου 3.1 της 

παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της παραπάνω 

παραγράφου 3.2 της παρούσας 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ της 

παραπάνω παραγράφου 3.3 της παρούσας 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο, όσον αφορά στο 
λόγο αποκλεισμού του άρθρου 10 παρ.4. (θ)  

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση 
των μετοχών της παραπάνω παραγράφου 3.6.  

  
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, 
προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην 

ενημερότητα πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου 
του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα, ο προσφέρων προσκομίζει 

επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα 
στελέχη αυτά.  

 

 
Άρθρο 19 

 
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

 

Τα έγγραφα νομιμοποίησης του Προσφέροντος είναι τα εξής: 
 

1 Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
 

 
1.1.Όταν ο Προσφέρων είναι Α.Ε. 

 
α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το 

τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν 
τροποποίησή του μαζί με γενικό πιστοποιητικό μη μεταβολών από το 
ΓΕΜΗ έκτοτε ή αντίστοιχα στοιχεία του ΓΕΜΗ.  

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.  Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Α.Ε. με το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στη Διαδικασία 
προκειμένου να αναληφθεί το δημοπρατούμενο Έργο 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 της Διαδικασίας. 
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1.2.Όταν ο Προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. 
 

α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το 
τελευταίο κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και τυχόν 
τροποποίησή του μαζί με γενικό πιστοποιητικό μη μεταβολών από το 

ΓΕΜΗ έκτοτε ή αντίστοιχα στοιχεία του ΓΕΜΗ. 
 

β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται 
έγκριση συμμετοχής στη Διαδικασία προκειμένου να αναληφθεί το 
δημοπρατούμενο Έργο 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 της Διαδικασίας. 
 

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. 

 

1.4. Όταν ο Προσφέρων είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) 
 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης και των 
τυχόν τροποποιήσεών του με βεβαίωση του ΓΕΜΗ περί εταιρικών 
μεταβολών. 

β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα 
πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς 

και τον αντίκλητο, κάτοικο Αθηνών που εξουσιοδοτείται να 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της 
Διαδικασίας. 

 

1.5. Όταν ο Προσφέρων 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 του, κατοίκου Αθηνών που 
εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 

διεξαγωγή της Διαδικασίας. 
 

2. Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις   

 
2.1. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη 

σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 
κ.λπ.  
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2.2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, σύμφωνα με το 
Καταστατικό της, για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη Διαδικασία, στην 

οποία θα καθορίζεται επίσης 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 της Διαδικασίας. 
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές 

της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. 
 

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

ισοδύναμες δηλώσεις κατά το δίκαιο της χώρας τους.  
 

4. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που χορηγήθηκε από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης και 

των τυχόν Συμπληρωμάτων της, καθώς και σχετικά με τη γνώση των 
τοπικών συνθηκών του Έργου.  

 
4.1. Στην περίπτωση υποβολής Προσφορών από Ενώσεις (κοινοπραξίες /  

συμπράξεις) μεταξύ Επιχειρήσεων, η Ένωση θα υποβάλει:  
 

α) Δήλωση Συνυπευθυνότητας των Επιχειρήσεων που μετέχουν στην 
Ένωση (κοινοπραξία / σύμπραξη), σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
χορηγήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη 

Επιχειρήσεις συνέστησαν την εν λόγω Ένωση για να αναλάβουν το Έργο 
μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη 

συμμετοχή τους στη Διαδικασία και την εκτέλεση του Έργου, ενιαία, 
αδιαίρετα και σε ολόκληρο.  

 

β) Το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης 
της Ένωσης (κοινοπραξίας/σύμπραξης), ή δεσμευτική δήλωση 
συνεργασίας με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών ή σχετικό 

προσύμφωνο ή επικυρωμένο αντίγραφο προσυμφώνου στο οποίο θα 
φαίνονται η έδρα, ο κοινός εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής 

κάθε μέλους. 
 
 

Άρθρο 20  
 

Περιεχόμενο Προσφοράς 

 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων υποβάλλεται 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας και 
περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» (Φάκελος Α) 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω. (Φάκελος Β) 

 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 

αναφέρονται, στις αντίστοιχες παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, 
ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.  
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Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, 
και μόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 

αυτού, αλλιώς η προσφορά θα απορριφθεί. 
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 δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τους και για τα 
ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αντιγράφων που 
έχουν επικυρωθεί από δημόσια αρχή ή από δικηγόρο.  

Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή γίνονται δεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο. 
 

2. Φάκελος Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει τα ακόλουθα:  
 

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 18.1 της 
παρούσας και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας 

 
3. Φάκελος Β «Οικονομική Προσφορά» 

 
3.1. Ο φάκελος Β «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο, ως 

προς τη μορφή και το περιεχόμενο, το χορηγηθέν από το ΔΕΔΔΗΕ ειδικό 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Τεύχους «Υποδείγματα» του 
άρθρου 6 της παρούσας. 

 Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στο παραπάνω έντυπο πρέπει 
απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια και να φέρει την υπογραφή και τη 
σφραγίδα του προσφέροντος. 

 
 Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι απαγορεύονται σχόλια, 

όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το προσφερόμενο τίμημα. 
 
3.2. Ειδικότερα, το έντυπο που υποβάλλει ο Προσφέρων για την παρούσα 

Διακήρυξη, δεδομένου ότι η Ανοικτή Διαδικασία διενεργείται με το 
Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του 

Τιμολογίου της Υπηρεσίας είναι το ειδικό «Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς» για ενιαία έκπτωση στις τιμές του Τιμολογίου της 

Υπηρεσίας. 
 
3.3. Η έκπτωση θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς (ποσοστιαία). Σε 

περίπτωση διάστασης θα υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή. 
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Άρθρο 21  
 

Υπεργολαβία 

 
1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 

της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.. 

 

2. Αν το/α τμήμα/τα της σύμβασης (Έργου- Εργολαβίας), το/α οποίο/α ο 
προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)  της συνολικής αξίας 

της σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ 
 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 10 της παρούσας για όλους τους υπεργολάβους που υποβάλουν, 
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης. 

 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, όταν, από την ως άνω επαλήθευση, προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

 

3. Όροι έγκρισης υπεργολάβου 
 

3.1. Τα Κύρια τμήματα των Έργων (Εργολαβιών), για τα οποία ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά 
την έγκριση Υπεργολάβων είναι, είτε το σύνολο των εργασιών της 
Εργολαβίας, που επιδίδονται και κατασκευάζονται στο πλαίσιο μιας 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Διοικητική Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ), όταν το Έργο 
(Εργολαβία) αφορά δύο ή περισσότερες Διοικητικές Περιοχές του 

ΔΕΔΔΗΕ, είτε το σύνολο των εναέριων ή υπογείων δικτύων στο πλαίσιο 
μιας Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Διοικητική Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ).  
Είναι ευνόητο ότι κύριο τμήμα του Έργου (Εργολαβίας), όταν το Έργο 

αφορά δύο ή περισσότερες Διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, αποτελούν και 
οι προκύπτοντες συνδυασμοί, της παραπάνω τμηματοποίησης. 

Επίσης κύριο τμήμα Έργου αποτελεί και η εκτέλεση εργασιών σε διακριτό 
γεωγραφικό τμήμα της εργολαβίας ή το σύνολο των έργων του Έργου, σε 

κάθε περίπτωση για ορισμένο ύψος συμβατικού τιμήματος. 
 
3.2. Ο Υπεργολάβος θα εγκρίνεται, όταν εκτός των αναφερομένων στην 

προηγούμενη παράγραφο 3.1., διαθέτει επιπλέον και τις εξής 
προϋποθέσεις, προκειμένου να αξιολογείται από τον ΔΕΔΔΗΕ η από 

τεχνικής πλευράς εμπειρία και αξιοπιστία του. 
 

 Είναι Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και ανήκει σε κατηγορίες έργων (Η/Μ και 
Ενεργειακά) και τάξεις, αντίστοιχες με τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες, 

για το μέρος του Έργου και το ποσό του συμβατικού τιμήματος της 
Σύμβασης Υπεργολαβίας που ο Ανάδοχος προτίθεται να του αναθέσει. 
 

 Είναι Επιχείρηση που διαθέτει την εμπειρία, όπως αυτή προσδιορίζεται 
παρακάτω, ανεξαρτήτως της εγγραφής της σε τάξεις, εφόσον 

αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα κριτήρια. 
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 Διαθέτει εναλλακτικά, ο Υπεργολάβος ή τουλάχιστον ένα μέλος της 
στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ την παρακάτω εμπειρία: 

 
α) Να έχει κατασκευάσει επιτυχώς, Έργα εναέριων και υπόγειων 

δικτύων Διανομής μέσης και χαμηλής τάσης (22 - 20 - 15 - 6,6 - 0,4 
kV), κατά την τελευταία δεκαετία, ύψους 200.000 Ευρώ. 

 
β) Να έχει διατελέσει στην τελευταία δεκαετία και για χρονικό διάστημα 

ενός (1) τουλάχιστον έτους, "Επιβλέπων Μηχανικός" σε Εργολαβίες 

κατασκευής δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

 
3.3. Προϋπόθεση επίσης έγκρισης της υπεργολαβίας είναι ο Ανάδοχος του 

Έργου να διατηρεί για κατασκευή ο ίδιος, κύρια τμήματα του Έργου που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού Συμβατικού 
Τιμήματος του Έργου. 

 
Το ποσοστό συμμετοχής κάθε συμβαλλόμενης Εργοληπτικής Επιχείρησης 
στο σύνολο του Έργου, η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας, καθώς και η 

δυνατότητα ανάληψης της υπεργολαβίας με βάση την τάξη ΜΕΕΠ του 
υπεργολάβου ή ανεξαρτήτως τάξεως, ελέγχεται ως εξής: 
 

α) Εάν η υπεργολαβία αφορά τα εναέρια ή υπόγεια ο έλεγχος γίνεται με 
βάση το ενδεικτικό ποσοστό των αντίστοιχων εργασιών στους πίνακες 

της Διακήρυξης.  
 

β) Εάν η υπεργολαβία αφορά το σύνολο των έργων στα πλαίσια μιας 
Διοικητικής Περιοχής ή σε διακριτό γεωγραφικό τμήμα, ο έλεγχος 
γίνεται με βάση το ενδεικτικό ποσοστό του συμβατικού τιμήματος της 

εργολαβίας, που αντιστοιχεί στην εν λόγω Περιοχή ή γεωγραφικό 
τμήμα. 

 

4. Διαδικασία έγκρισης υπεργολάβου 
 

Προκειμένου να γίνει έγκριση της υπεργολαβίας, απαιτείται η προσκόμιση 
από τον Ανάδοχο, κοινής αίτησης του Αναδόχου και του Υπεργολάβου, η 
οποία θα συνοδεύεται από τα κατωτέρω: 
 

4.1. Πρωτότυπο Συμφωνητικό σύστασης της Υπεργολαβίας, θεωρημένο από 
ΔΟΥ, το οποίο θα τελεί υπό την αίρεση έγκρισής του, σύμφωνα με τα 

παραπάνω και θα πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία: 
 

α) Σαφή αναφορά των στοιχείων των συμβαλλομένων Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων, από τα οποία να αποδεικνύεται η εγκυρότητα σύστασης 
της Υπεργολαβίας και ότι αυτές έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται στις 

παραπάνω παραγράφους και ειδικότερα: 
 
 Εάν πρόκειται περί ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης 

εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα 
επαγγελματική διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και 

την τάξη και τις κατηγορίες εργασιών στις οποίες είναι 
εγγεγραμμένη. 
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 Εάν πρόκειται περί Εργοληπτικής Επιχείρησης με νομική 
προσωπικότητα εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, την πλήρη επωνυμία και 

το διακριτικό τίτλο της εταιρείας, την ισχύουσα διεύθυνση, τον 
αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την τάξη και τις κατηγορίες 

εργασιών στις οποίες είναι εγγεγραμμένη, καθώς και το 
ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελμα και την 
ιδιότητα του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο 

για την υπογραφή του συμφωνητικού σύστασης της Υπεργολαβίας 
και τα στοιχεία της απόφασης του οργάνου, το οποίο δεσμεύει την 

εταιρεία κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του Έργου σε 
Υπεργολαβία και για την εξουσιοδότησή του να υπογράψει το 
Συμφωνητικό σύστασής της. 

 

 Εάν πρόκειται για Εργοληπτική Επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδος, 

μη εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ, τα στοιχεία των ανωτέρω 
περιπτώσεων α και β (ανάλογα αν πρόκειται περί ατομικής 
επιχείρησης ή περί νομικού προσώπου) και αντί των στοιχείων 

εγγραφής στο ΜΕΕΠ, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται 
περί Εργοληπτικής Επιχείρησης, η οποία δύναται σύμφωνα με το 

δίκαιο της έδρας της, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να 
αναλαμβάνει την εκτέλεση δημοσίων έργων, της τάξης και της 
κατηγορίας του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου το οποίο, ο 

Ανάδοχος, προτίθεται να του αναθέσει Υπεργολαβικά. 
 

β) Σαφή αναφορά του Έργου, για την εκτέλεση του οποίου συνιστάται η 
Υπεργολαβία, η οποία να ταυτίζεται με την αναφορά του Έργου που 
έχει αναλάβει ο αρχικός Ανάδοχος. 

 
γ) Το μέρος του Έργου (Κύρια τμήματα Έργου), που αναλαμβάνει ο Υπερ-

γολάβος, καθώς και η αξία της Σύμβασης Υπεργολαβίας. 
 

δ) Σαφή αναφορά του ποσοστού συμμετοχής κάθε συμβαλλόμενης Εργο-
ληπτικής Επιχείρησης στο σύνολο του Έργου, από την οποία να 
αποδεικνύεται πλήρως η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων έγκρισης 

της Υπεργολαβίας αυτής. 
 

ε) Να αναφέρεται ότι ο Υπεργολάβος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και 
μόνο από τον Ανάδοχο και κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες και 
γνωστοποιήσεις, καθώς και όλα τα έγγραφα και η όλη αλληλογραφία θα 

περιορίζονται μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου, σύμφωνα με τα 
απαιτούμενα στην παράγραφο 15 του Άρθρου 15 του Συμφωνητικού. 

 
στ) Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση όλων των συμβαλλομένων περί 

αποδοχής όλων των όρων της Σύμβασης, μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του 

Αναδόχου και περί της από κοινού, πλήρως, εξ αδιαιρέτου και εις 
ολόκληρον, ευθύνης τους έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για το μέρος του Έργου, 

που αφορά η Σύμβαση Υπεργολαβίας (αντικείμενο  Υπεργολαβίας) και 
ειδικότερα ότι: 

 
- Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και 
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εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του 
Υπεργολάβου ή του προσωπικού του, ωσάν αυτές οι πράξεις ή 

παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο. 
  

- Επίσης ο Ανάδοχος, θα παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι όροι και οι 

διατάξεις της εν λόγω υπεργολαβικής Σύμβασης είναι απολύτως 
σύμφωνοι με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 

 

4.2. Φάκελο των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση και περιέχει τα 
εξής: 

 
α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα στοιχεία των συμ-

βαλλομένων και την εγκυρότητα των πράξεων, όπως τα ισχύοντα 
καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτήσεις 

κ.λπ. και ειδικότερα: 

 
 Τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο ή αντίστοιχο 

στοιχείο για Εργοληπτική Επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδος, μη 
εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, εφόσον τη διαθέτει η Επιχείρηση. 

 
 Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο υπεργολάβος δεν 

βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 

προκειμένου για επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της έδρας της. 
 

 Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα παρακάτω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για αδικήματα τα οποία στερούν το δικαίωμα συμμετοχής σε 

δημοπρασία, όπως καθορίζονται στη Διακήρυξη. Τα πιστοποιητικά 
αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή ή 

την αντίστοιχη δημόσια αρχή (επί επιχειρήσεων με έδρα εκτός 
Ελλάδας, μη εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) και αφορούν στα εξής 
φυσικά πρόσωπα: 

 

α) επί ατομικής επιχείρησης, στο πρόσωπο που ανήκει αυτή, 

β) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές, 
γ) επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές, 

δ) επί Α.Ε. στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υπεργολάβου ότι 

δεν του επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα ποινή η οποία του 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασία. 

 

 Βεβαιώσεις των αρμόδιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
(βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας), από τις οποίες να 
αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με 
την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος. 
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 Βεβαιώσεις των αρμόδιων φορολογικών αρχών (βεβαιώσεις 
φορολογικής ενημερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των 
φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος. 

 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι «ενημερότητας πτυχίου» σε ισχύ δεν 
προσκομίζουν όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίστηκαν για 

την έκδοση της ενημερότητας πτυχίου. 

 
β) Δήλωση από την οποία θα φαίνεται ότι ο Υπεργολάβος ή τουλάχιστον 

ένα μέλος της στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ διαθέτει την απαιτούμενη 

εμπειρία (συνυποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις).  
 

4.3. Το σύνολο των προαναφερόμενων δικαιολογητικών ελέγχεται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, εφόσον ο Ανάδοχος προτείνει τον υπεργολάβο 
κατά το στάδιο υποβολής προσφορών και ο Υπεργολάβος αναγράφεται στο 
αντίστοιχο άρθρο του Συμφωνητικού της Σύμβασης.  

 

5. Έγκριση υπεργολάβου μετά την υπογραφή της Σύμβασης ή κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. 

 
Στην περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος προτείνει τον υπεργολάβο μετά 

την υπογραφή της Σύμβασης, αλλά οπωσδήποτε πριν την έναρξη των 
εργασιών του υπεργολάβου υποβάλλεται στη ΔΔ το σύνολο των 
δικαιολογητικών της προαναφερόμενης παραγράφου 4, γίνεται ο έλεγχός 

τους και αν κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, μπορεί να 
προσκληθεί ο Ανάδοχος για τη συμπλήρωσή τους. 
 

Κατόπιν η ΔΔ διαβιβάζει πλήρες αντίγραφο του φακέλου, μαζί με την 
αιτιολογημένη έγγραφη άποψη της (συναίνεση ή όχι) στην Προϊσταμένη 

Υπηρεσία.   
Η απόφαση έγκρισης ή μη έγκρισης της Υπεργολαβίας θα λαμβάνεται από 
την Προϊσταμένη Υπηρεσία, μετά από γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της Υπεργολαβίας, 

κοινοποιείται αμέσως στον Ανάδοχο, στον εκπρόσωπο του Υπεργολάβου, 
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Έργου, καθώς και στη ΔΔ.  

 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσία, με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη 
σύσταση Υπεργολαβίας, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο 

σε τεκμηριωμένα στοιχεία, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου. 
Το αυτό ισχύει και για την έγγραφη συναίνεση της ΔΔ. Η απόφαση αυτή, 

περί μη έγκρισης της σύστασης της Υπεργολαβίας κοινοποιείται αμέσως στον 
Ανάδοχο.  

 
6. Η έγκριση της Υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες, για την χορήγηση 

εμπειρίας: 

 
α. Το ποσό της Σύμβασης της Υπεργολαβίας λαμβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισμό της εμπειρίας του Υπεργολάβου. 
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β. Ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για το ποσό της 
Σύμβασης της Υπεργολαβίας. 

 
 

Άρθρο 22 

 
Παραλαβή, Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών 

 
1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά 

την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια 
συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την 

ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 7 
της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν 

η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 
του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με 
το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 7 της παρούσας (σημειώνεται ότι στην 

συνοδευτική επιστολή υποβολής της προσφοράς αναγράφεται η ώρα και 
ημέρα υποβολής, μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και κατόπιν η 

επιστολή πρωτοκολλάται) και σε καταφατική περίπτωση, οι εν λόγω 
προσφορές παραλαμβάνονται για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισμού. 

 
2. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής 

τους σε σχετικό πίνακα της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον οποίο ειδικότερα 
αναφέρονται η σειρά προσέλευσης και η επωνυμία του οικονομικού φορέα. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 

καταχωρίσθηκαν στον ως άνω πίνακα και μονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
3. Στησυνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη 

σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι Προσφέροντες και ελέγχει την 

ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α και Β. 
Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν περιλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό φακέλων, τότε 

η Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 
 
4. Κατόπιν, η αρμόδια Επιτροπή στην ίδια δημόσια συνεδρίαση παρουσία των 

παρισταμένων εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων αποσφραγίζει τους 
Φακέλους Α των προσφορών, προβαίνει σε καταγραφή όλων των 

δικαιολογητικών και την μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 

5. Ακολουθεί α) η αποσφράγιση των φακέλων Β (οικονομικών προσφορών), β) 
η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, και γ) η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία 
επίσης καταχωρίζονται σε σχετικό Πίνακα.  
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Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τον έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 
διορθώσεις, καταχωρίζονται σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας 

από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος πίνακας υπογράφεται από τα μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του Πρακτικού της. 
 

6. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του άρθρου 20 (Φάκελος Α) της παρούσας, κατά τη σειρά της 

μειοδοσίας.  
 
Η Επιτροπή ελέγχει και εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέραν 

των προβλεπομένων στη Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και 
προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 8 του Άρθρου 16 της 

παρούσας. 
 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της 
ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.  
 

7. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης 
του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις 

υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο 
υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια 

αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
 

8. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώριση σε Πρακτικό των Διαγωνιζομένων, των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν στους Φακέλους Α΄ και Β΄, που αποσφραγίστηκαν και του 

αποτελέσματος του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας αυτών 
κατά σειρά μειοδοσίας.   

 
9. Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της, μπορεί να 

επικοινωνεί εγγράφως απευθείας με τους Διαγωνιζόμενους, για την παροχή, 

εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά και θα ορίζει κατά 
περίπτωση, αναγκαίων διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 
 
10. Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση ισομειοδοσίας δύο ή περισσοτέρων 

προσφερόντων, η αρμόδια Επιτροπή καλεί εγγράφως όλους τους 
ισομειοδοτούντες σε διαδικασία κλήρωσης ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και παρουσία των ισομειοδοτούντων. 
 
11. Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
τα μέλη της. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του 

σχετικού Πρακτικού, και το πρωτοκολλεί στην αρμόδια για το Διαγωνισμό 
Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που είναι η Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ). 

 

12. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κοινοποιεί το Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο 

μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική 
προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας. 
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Άρθρο 23 

 
Προσφυγές Προσφερόντων  

 

1. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να προσβάλουν με Προδικαστική Προσφυγή τα 
ανωτέρω Πρακτικά. 

 
2. Οι προσφυγές αυτές ασκούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει 

ο νόμος για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της 

σύναψης της σύμβασης δηλαδή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, 
από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση 

της πράξης ή παράλειψης. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, ενώ η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

 
3. Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή, απευθύνεται στην Διεύθυνση Δικτύου 

(ΔΔ) του ΔΕΔΔΗΕ, Υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία και εξετάζεται από 

Επιτροπή Προσφυγών, που εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση γι’ αυτήν σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της 

και την γνωστοποιεί εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Αν παρέλθει άπρακτη 
προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.  

 
4. Η παραπάνω απόφαση προσβάλλεται με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η 

οποία κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής. 
 
5. Για τον σκοπό της άσκησης προσφυγής στους Διαγωνιζόμενους 

κοινοποιούνται αντίγραφα των Πρακτικών. Οι Διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να 
λάβουν γνώση των προσφορών των άλλων Διαγωνιζομένων. Το δικαίωμα 

αυτό ασκείται με οπτική θεώρηση στον χώρο της Υπηρεσίας που διενεργεί 
τον διαγωνισμό, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που μπορεί να 
υποβληθεί μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της 

σχετικής απόφασης.  
 

 
Άρθρο 24 

 
Κλήση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης - Κατακύρωση – 

Ματαίωση  Διαδικασίας. 

Αναγγελία Ανάθεσης 
 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό Ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) 

ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 18 και 19 της 
παρούσας.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
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επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, 
ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την υποβολή τους. 

 
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται πρόσθετη προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν που μπορεί 

να παρατείνεται κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ εφόσον τούτο αιτιολογείται 
επαρκώς.  
Σε περίπτωση παροχής πρόσθετης προθεσμίας, η δεκαήμερη προθεσμία 

ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης εκκινεί από την επομένη της 
λήξης της πρόσθετης προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και 

 

α) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή  
 

β) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 

γ) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με 
τα άρθρα 8, 9,10 και 11 της παρούσας,  

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

 

3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του ΔΕΔΔΗΕ για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε 

δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.  
 

4. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή 
αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, των άρθρων 9,10 και 

11, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 

5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη Πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο εξουσιοδοτημένο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ για τη λήψη απόφασης, 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 

6. O Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του από 

τα εξουσιοδοτημένα όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. Η εγκριτική απόφαση 
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περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που μπορούν να 
συμφωνηθούν στο στάδιο αυτό μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του 

Μειοδότη/εκείνου που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 

 
7. Ο ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιεί αμέσως, επί αποδείξει, την απόφαση κατακύρωσης, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 
8. Η σύναψη της συμβάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την 

παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της 

απόφασης ανάθεσης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά, ή δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με 

επιστολή και εφόσον προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. 

 
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι παραπάνω 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τους 

όρους του νόμου.  
 

9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου σε ημερομηνία που καθορίζεται 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 
10. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων 

στο άρθρο 23 της παρούσας και στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 
μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και μετά την ολοκλήρωση του 

προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35, 36 και 37 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται με 

επιστολή, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 της παρούσας.  

 
11. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 8 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 9, 10 και 11, 
κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 

καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της 
Σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και τις απαιτούμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υλικών. 
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
 





41 
 

12. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό : 
 

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

 

β. εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη 
ικανοποιητικό για το ΔΕΔΔΗΕ 

 
γ. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζόμενων προς αποφυγή 

πραγματικού ανταγωνισμού 
 

δ. εάν υπάρξουν αλλαγές των αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 

Άρθρο 25 
 

Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης 
 

1. Η Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους 
της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου όπως αυτά τελικά 

διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο Όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

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

των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Υλικών. Αν διαπιστωθεί 
πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος 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 εγγυητικής επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης δεν θα υπογράφεται η Σ.Σ και θα κινείται ομοίως η διαδικασία 

έκπτωσης του αναδόχου από την όλη Σύμβαση.  
 

 
Άρθρο 26 

 

Τύπος Ένωσης (Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) 
 

1. Σε περίπτωση ένωσης, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών 
της και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη 

της ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, 
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από 
κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή 

σε αυτή όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.  
 

2. Πριν τη σύναψη της σύμβασης η νομική μορφή της αναδόχου - ένωσης, 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 

αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα 
δια συμβολαιογραφικού εγγράφου) και να προσκομιστεί το σχετικό 

Κοινοπρακτικό στο ΔΕΔΔΗΕ. 
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Άρθρο 27 
 

Έκπτωση Αναδόχου 
 
Αν πριν την υπογραφή της Σύμβασης ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής ο 
Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος και ο ΔΕΔΔΗΕ οριστικοποιήσει την έκπτωσή του, 

προσκαλείται ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού, στον οποίο 
αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνεται να αναλάβει αυτός το 

έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.  
Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 

την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στο ΔΕΔΔΗΕ έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της.  
 

Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  
Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, ο 

ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα 
λοιπά την ίδια διαδικασία.  
 

Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, ο ΔΕΔΔΗΕ για την ανάδειξη 

αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή 
δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. 
 

Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση 
που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι 

ικανοποιητικές, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση 
ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης 

κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του 
έργου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 

 

 
Άρθρο 28 

 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 

 
 

1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία (υποβολή Προσφοράς) 
ισοδυναμεί με δήλωση του Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων 

της σχετικής Διαδικασίας, καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών της 
Διακήρυξης. 

 
 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 
Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της 
Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά 

Συμπληρώματα της Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως 
και η Προκήρυξη της Ανοικτής Διαδικασίας. 

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να 
αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα 
έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή 
ματαιωθεί η Διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στη Διαδικασία και 
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υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν 
αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά του ΔΕΔΔΗΕ από τη Διακήρυξη 

αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στην Ανοικτή Διαδικασία. 
 

 

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

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

 

 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή 
οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα 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 Προσφέροντες ή σε 
άλλους τρίτους. 





ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔ-209
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1 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"
EL303 

EL301 

EL302

14.700 10.880 3.820 5 4 7.350 441

2 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ" EL307 13.650 9.550 4.100 5 4 6.825 410

3 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ"
EL304 

EL303 

EL305

13.500 9.590 3.910 5 4 6.750 405

4 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ"
EL305  

EL422
11.500 7.700 3.800 5 4 5.750 345

5 "ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ" EL422 4.100 2.750 1.350 3 2 2.050 123

6 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"

EL302 

EL306 

EL305 

EL303

14.000 9.580 4.420 5 4 7.000 420

7 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ"
EL301 

EL303 

EL305

13.400 9.250 4.150 5 4 6.700 402

8 "ΔΙΚΤΥΑ ΤΚΣΔ/ΔΠΑ" EL30 13.300 9.840 3.460 5 3 6.650 399

ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΑ 98.150

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
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9 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" EL511 7.100 4.740 2.360 4 3 3.550 213

10 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" EL513 5.750 3.860 1.890 4 3 2.875 173

11 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ" EL512 2.850 1.870 980 3 2 1.425 86

12 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ" EL515 4.950 3.270 1.680 3 3 2.475 149

13 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ" EL514 3.150 2.100 1.050 3 2 1.575 95

14 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ" EL526 5.000 3.300 1.700 3 3 2.500 150

15 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ" EL521 5.200 3.440 1.760 3 3 2.600 156

16 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" EL525 3.600 2.370 1.230 3 2 1.800 108

17 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" EL531 9.750 6.630 3.120 4 3 4.875 293

18 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" EL533 4.450 2.920 1.530 3 3 2.225 134

19 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" EL532 1.900 1.270 630 2 1 950 57

20 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ" EL524 4.650 3.050 1.600 3 3 2.325 140

21 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ" EL523 2.800 1.850 950 3 2 1.400 84

22 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" EL522 9.000 6.080 2.920 4 3 4.500 270

23 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤ. &  ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" EL522 9.200 6.410 2.790 4 3 4.600 276

24 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" EL527 4.500 2.930 1.570 3 3 2.250 135

ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΜ-Θ 83.850

A1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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A2.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΕΠ 

ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΕΠ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ –  

ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΕΠ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

ΔΔ-209 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Σελίδα 1 Από 2





ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔ-209

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
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25 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΙΓΙΟΥ" EL632 13.250 8.930 4.320 5 4 6.625 398

26 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" EL623 3.650 2.450 1.200 3 2 1.825 110

27 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" EL631 6.550 4.350 2.200 4 3 3.275 197

28 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ"
EL541 

EL624
6.750 4.440 2.310 4 3 3.375 203

29 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ" EL652 7.000 4.680 2.320 4 3 3.500 210

30 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ"
EL651 

EL307
5.650 3.700 1.950 3 3 2.825 170

31 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ"
EL633-

EL621
9.950 6.560 3.390 4 3 4.975 299

32 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" EL653 8.400 5.560 2.840 4 3 4.200 252

33 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ" EL651 5.450 3.600 1.850 3 3 2.725 164

34 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ " EL653 7.550 4.930 2.620 4 3 3.775 227

35 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"
EL542 

EL543
7.150 4.780 2.370 4 3 3.575 215

36 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" EL622 5.350 3.570 1.780 3 3 2.675 161

ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΠ-Η 86.700

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
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37 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ" EL613 5.600 3.750 1.850 3 3 2.800 168

38 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ" EL612 7.850 5.220 2.630 4 3 3.925 236

39 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" EL611 4.350 2.870 1.480 3 2 2.175 131

40 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" EL611 6.100 4.000 2.100 4 3 3.050 183

41 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ"
EL644-

EL645
9.450 6.230 3.220 4 3 4.725 284

42 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ" EL641 8.350 5.520 2.830 4 3 4.175 251

43 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ" EL642 11.350 7.500 3.850 4 4 5.675 341

ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΚΕ 53.050

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
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44 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" EL431 14.100 9.450 4.650 5 4 7.050 423

45 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ EL432 8.100 5.390 2.710 4 3 4.050 243

46 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ"
EL434 

EL307
13.300 8.910 4.390 5 4 6.650 399

47 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" EL433 6.850 4.520 2.330 4 3 3.425 206

48 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ" EL421 12.900 8.640 4.260 5 4 6.450 387

49 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α" EL421 3.250 2.190 1.060 3 2 1.625 98

50 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β" EL421 3.200 2.110 1090 3 2 1.600 96

51 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΥΡΟΥ" EL422 6.050 4.020 2.030 4 3 3.025 182

52 "ΔΙΚΤΥΑ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ"
EL307 

EL422
2.400 1.570 830 3 2 1.200 72

53 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΑΜΟΥ" EL412 4.850 3.230 1.620 3 3 2.425 146

54 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ" EL413 5.100 3.390 1.710 3 3 2.550 153

55 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ" EL411 8.500 5.650 2.850 4 3 4.250 255

ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΝ 88.600

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 410.350

A3.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ

A4.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

A5.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ
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ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔ-209

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

(ΜΗΝΕΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΜΗΝΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ

1 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" 36 1ος/2019 14.700 1.470 13.230

2 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ" 36 1ος/2019 13.650 6.825 6.825

3 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" 36 1ος/2019 13.500 5.400 8.100

4 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ" 36 1ος/2019 11.500 9.200 2.300

5 "ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ" 36 1ος/2019 4.100 3.280 820

6 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 36 1ος/2019 14.000 9.240 4.760

7 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ" 36 1ος/2019 13.400 8.040 5.360

8 "ΔΙΚΤΥΑ ΤΚΣΔ/ΔΠΑ" 36 1ος/2019 13.300 1.330 11.970

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

(ΜΗΝΕΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΜΗΝΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ

9 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" 36 1ος/2019 7.100 5.890 1.210

10 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" 36 1ος/2019 5.750 4.540 1.210

11 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ" 36 1ος/2019 2.850 2.680 170

12 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ" 36 1ος/2019 4.950 4.450 490

13 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ" 36 1ος/2019 3.150 2.680 470

14 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ" 36 1ος/2019 5.000 4.500 500

15 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ" 36 1ος/2019 5.200 4.580 620

16 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" 36 1ος/2019 3.600 3.350 250

17 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" 36 1ος/2019 9.750 6.830 2.920

18 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" 36 1ος/2019 4.450 4.230 220

19 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" 36 1ος/2019 1.900 1.520 380

20 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ" 36 1ος/2019 4.650 4.420 230

21 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ" 36 1ος/2019 2.800 2.460 340

22 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" 36 1ος/2019 9.000 6.750 2.250

23 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤ &  ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" 36 1ος/2019 9.200 4.940 4.260

24 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" 36 1ος/2019 4.500 4.450 50

B1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

B2.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ - ΕΝΑΕΡΙΩΝ / ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 
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ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔ-209

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

(ΜΗΝΕΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΜΗΝΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ

25 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΙΓΙΟΥ" 36 1ος/2019 13.250 10.130 3.120

26 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" 36 1ος/2019 3.650 2.880 770

27 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" 36 1ος/2019 6.550 5.570 980

28 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ" 36 1ος/2019 6.750 6.210 540

29 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ " 36 1ος/2019 7.000 5.740 1.260

30 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ" 36 1ος/2019 5.650 5.370 280

31 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ" 36 1ος/2019 9.950 9.020 930

32 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" 36 1ος/2019 8.400 7.390 1.010

33 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ" 36 1ος/2019 5.450 4.900 550

34 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ " 36 1ος/2019 7.550 7.320 230

35 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" 36 1ος/2019 7.150 5.860 1.290

36 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" 36 1ος/2019 5.350 4.440 910

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

(ΜΗΝΕΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΜΗΝΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ

37 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ" 36 1ος/2019 5.600 4.480 1.120

38 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ" 36 1ος/2019 7.850 6.670 1.180

39 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" 36 1ος/2019 4.350 3.910 440

40 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" 36 1ος/2019 6.100 5.670 430

41 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ" 36 1ος/2019 9.450 8.550 900

42 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ" 36 1ος/2019 8.350 7.450 900

43 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ" 36 1ος/2019 11.350 9.930 1.420

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

(ΜΗΝΕΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΜΗΝΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ

44 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 36 1ος/2019 14.100 11.280 2.820

45 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36 1ος/2019 8.100 6.890 1.210

46 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ" 36 1ος/2019 13.300 10.640 2.660

47 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" 36 1ος/2019 6.850 6.170 680

48 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ" 36 1ος/2019 12.900 10.320 2.580

49 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α" 36 1ος/2019 3.250 2.440 810

50 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β" 36 1ος/2019 3.200 2.880 320

51 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΥΡΟΥ" 36 1ος/2019 6.050 5.140 910

52 "ΔΙΚΤΥΑ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ" 36 1ος/2019 2.400 2.280 120

53 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΑΜΟΥ" 36 1ος/2019 4.850 4.120 730

54 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ" 36 1ος/2019 5.100 4.340 760

55 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ" 36 1ος/2019 8.500 7.230 1.270

B5.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ

B3.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ

B4.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΔ-209 ΠΙΝΑΚΑΣ Β Σελίδα 2 Από 2





ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔ-209

ΕΓΓΥΗΣΗ                   

ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΕ  Μ2 

1 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" 375 750 800 (100 / 100) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

2 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ" 360 720 800 (100 / 100) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

3 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" 355 710 800 (100 / 100) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

4 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ" 310 620 800 (100 / 100) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

5 "ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ" 110 220 500 (80) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

6 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 370 740 800 (100 / 100) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

7 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ" 340 680 800 (100 / 100) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

8 "ΔΙΚΤΥΑ ΤΚΣΔ/ΔΠΑ" 330 660 800 (100 / 100) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

ΕΓΓΥΗΣΗ                   

ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΕ  Μ2 

9 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" 225 450 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

10 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" 180 360 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

11 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ" 90 180 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

12 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ" 155 310 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

13 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ" 100 200 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

14 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ" 155 310 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

15 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ" 160 320 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

16 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" 110 220 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

17 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" 300 600 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

18 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" 130 260 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

19 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" 60 120 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

20 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ" 145 290 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

21 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ" 90 180 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

22 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" 270 540 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

23 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤ &  ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" 285 570 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

24 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" 140 280 500 (80) Ευόσμου ή Αγχιάλου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΤOY    ΔΕΔΔΗΕΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Γ1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΤOY    ΔΕΔΔΗΕΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Γ2.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ  ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ   

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤOY ΔΕΔΔΗΕ 
 

ΔΔ-209 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Σελίδα 1 Από  2





ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔ-209

ΕΓΓΥΗΣΗ                   

ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΕ  Μ2 

25 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΙΓΙΟΥ" 410 820 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

26 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" 110 220 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

27 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" 200 400 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

28 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ" 210 420 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

29 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ" 220 440 500 (80)  ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

30 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ" 180 360 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

31 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ" 310 620 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

32 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" 260 520 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

33 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ" 170 340 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

34 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ " 240 480 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

35 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" 220 440 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

36 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" 170 340 500 (80) ΒΙΠΕ Πάτρας & Ρίου

ΕΓΓΥΗΣΗ                   

ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΕ  Μ2 

37 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ" 170 340 500 (80) Βόλου

38 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ" 250 500 500 (80) Βόλου

39 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" 135 270 500 (80) Βόλου

40 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" 190 380 500 (80) Βόλου

41 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ" 295 590 500 (80) Χαλκίδας

42 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ" 260 530 500 (80) Χαλκίδας

43 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ" 360 720 500 (80) Χαλκίδας

ΕΓΓΥΗΣΗ                   

ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΕ  Μ
2 

44 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 380 760 500 (80) Ηρακλείου

45 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 215 430 500 (80) Ηρακλείου

46 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ" 360 720 500 (80) Ηρακλείου

47 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" 180 360 500 (80) Ηρακλείου

48 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ" 350 700 500 (80) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

49 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α" 90 180 500 (80) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

50 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β" 90 180 500 (80) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

51 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΥΡΟΥ" 165 330 500 (80) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

52 "ΔΙΚΤΥΑ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ" 65 130 500 (80) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

53 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΑΜΟΥ" 130 260 500 (80) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

54 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ" 140 280 500 (80) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

55 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ" 230 460 500 (80) Κηφισσού ή Ασπροπύργου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΤOY    ΔΕΔΔΗΕ

Γ5.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΤOY    ΔΕΔΔΗΕΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Γ4.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ3.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΤOY    ΔΕΔΔΗΕΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΔΔ-209 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Σελίδα 2 Από  2





ΔΕΗ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔ-209

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ 

ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ     

ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ  

ΠΡΟΣΑΥΞΗ-   

ΣΕΙΣ

1 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" 375,0 375,0 1.200,0

2 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ" 361,1 361,1 650,0

3 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" 355,5 355,6 700,0

4 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ" 309,2 309,2 370,0

5 "ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ" 112,8 112,8 40,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 259,1 259,1 470,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 108,9 108,9 280,0

6 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 368,0 368,0 750,0

7 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ" 342,8 342,8 1.060,0

8 "ΔΙΚΤΥΑ ΤΚΣΔ/ΔΠΑ" 328,9 328,9 1.460,0

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ 

ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ     

ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ  

ΠΡΟΣΑΥΞΗ-   

ΣΕΙΣ

9 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" 224,2 149,4 150,0

10 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" 179,8 119,8 180,0

11 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ" 89,0 59,5 90,0

12 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ" 157,0 105,0 80,0

13 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ" 98,4 65,5 100,0

14 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ" 155,3 104,0 180,0

15 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ" 160,0 107,0 240,0

16 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" 111,3 74,1 150,0

17 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" 298,0 199,0 510,0

18 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" 128,0 86,0 470,0

19 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" 58,0 38,0 110,0

20 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ" 145,0 97,0 150,0

21 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ" 87,0 58,0 100,0

22 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" 273,5 182,4 520,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" 184,0 123,0 190,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" 101,5 67,3 160,0

23
"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ   ΚΕΝΤΡ.&  ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"
285,5 190,3 350,0

24 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" 141,3 94,2 120,0

Δ1.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ2.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 
ΥΨΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

ΔΔ-206 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ Σελίδα 1 Από   2





ΔΕΗ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔ-209

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ 

ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ     

ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ  

ΠΡΟΣΑΥΞΗ-   

ΣΕΙΣ

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ" 301,0 200,6 520,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΟΥ" 106,8 71,2 90,0

25 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ- ΑΙΓΙΟΥ" 407,8 271,8 610,0

26 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" 112,6 75,0 160,0

27 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" 202,9 135,3 260,0

28 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ" 207,1 138,0 330,0

29 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ " 218,7 145,8 220,0

30 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ" 176,8 117,8 170,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ" 205,5 137,0 230,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" 105,2 70,1 90,0

31 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ" 310,7 207,1 320,0

32 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" 264,2 176,1 210,0

33 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ" 171,6 114,4 130,0

34 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ " 237,7 158,5 180,0

35 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" 221,6 147,7 280,0

36 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" 166,5 110,9 190,0

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ 

ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ     

ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ  

ΠΡΟΣΑΥΞΗ-   

ΣΕΙΣ

37 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ" 169,4 113,0 350,0

38 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ" 239,0 159,4 440,0

39 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" 137,7 91,8 80,0

40 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" 192,9 128,6 120,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" 221,0 147,3 150,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ" 76,8 51,2 70,0

41 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ" 297,8 198,5 220,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ" 125,8 83,9 100,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ" 132,6 88,4 240,0

42 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ" 258,4 172,3 340,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 209,0 139,4 520,0

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ" 134,5 89,7 180,0

43 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ" 343,5 229,1 700,0

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ 

ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ     

ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ  

ΠΡΟΣΑΥΞΗ-   

ΣΕΙΣ

44 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 378,3 378,3 480,0

45 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 216,1 216,1 320,0

46 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ" 360,6 360,6 320,0

47 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" 183,6 183,6 240,0

48 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ" 349,4 349,4 320,0

49 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α" 88,0 88,0 80,0

50 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β" 86,7 86,7 80,0

51 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΥΡΟΥ" 165,8 165,8 80,0

52 "ΔΙΚΤΥΑ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ" 64,4 64,4 80,0

53 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΑΜΟΥ" 130,3 130,3 160,0

54 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ" 137,2 137,2 160,0

55 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ" 229,4 229,4 240,0

Δ3.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Δ4.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ5.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΔΔ-206 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ Σελίδα 2 Από   2




