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Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                                   
 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 
ΔΠΑ/ΕΠ-6813/2017 

 

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΔΠΑ 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Τεύχη και Έγγραφα της Διακήρυξης 

 

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

 
1.1. Πρόσκληση 

1.2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού 
1.3. Τεύχος  Α΄ «Συμφωνητικό» 
1.4. Τεύχος  Β΄ «Τιμολόγιο Εργασιών» & «Έντυπο  Οικονομικής Προσφοράς» 

1.5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 
1.6. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Όρων  Διακήρυξης 

1.7. Υπεύθυνη Δήλωση Συνυπευθυνότητας για Ενώσεις Οικονομικών Φορέων 
/Συμπράξεις 

1.8. Υποδείγματα Υπεύθυνης Δήλωσης για τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

1.9. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
1.10. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης στο Διαγωνισμό 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Περιγραφή - Προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσιών – Σύστημα Προσφοράς 

 
1. Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών είναι οι «Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Λόγω Χρέους – Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις», για τις 
Περιοχές Αθήνας, Πειραιά, Καλλιθέας & Ελευσίνας της ΔΠΑ.  

 

2. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσιών, ανέρχεται σε:  
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Δικαίωμα 

προαίρεσης 

(μέχρι 50%) 

1 ΔΠΑ/ΕΠ- 6813.1     ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ 217.617,90 € 108.808,95 € 

2 ΔΠΑ/ΕΠ- 6813.2     ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 110.199,00 € 55.099,50 € 

3 ΔΠΑ/ΕΠ- 6813.3     ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 102.686,40 € 51.343,20 € 

4 ΔΠΑ/ΕΠ- 6813.4     ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 79.287,00 € 39.643,50 € 

5 ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΑ/ΕΠ-6813 509.790,30 € 254.895,15 € 
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Ο κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει Προσφορά μόνο για δύο 

Περιοχές. 
 

Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος υποβάλει Προσφορά για περισσότερες από μία 
Περιοχές, τότε οφείλει να προσκομίσει ένα Φάκελο Προσφοράς που θα περιέχει από μία 
φορά τους Φακέλους Α & Β, αντίστοιχες Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και 

ξεχωριστούς Φακέλους Γ Οικονομικής Προσφοράς. Επισημαίνεται ότι, εξωτερικά στο 
Φάκελο της Προσφοράς θα αναγράφεται το πλήθος των Οικονομικών Προσφορών που 

θα περιέχονται. 
 
3. Η αναλογία του πλήθους του όγκου εργασιών, όπως αναφέρεται στο Τιμολόγιο 

Εργασιών, είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση 
του ΔΕΔΔΗΕ και ανάλογα με τις ανάγκες του, μέσα στα όρια του Συμβατικού 
Τιμήματος. 

 
4. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη Προσφορά βάσει τιμής. 
 

5. Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης συμπληρώνοντας το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον 
Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο 

Διαγωνιζόμενος. 
 

6. Το συμπληρωμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αποτελεί το κύριο έγγραφο της 
Προσφοράς του Διαγωνιζομένου και η γενική ενιαία έκπτωση που προσφέρεται με 

αυτό, θα πρέπει να συμπληρωθεί ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει 
ασυμφωνία της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η τιμή 
προσφοράς (ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες) είναι σταθερή και δεν 

υπόκειται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.  
 

Η Προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου καλύπτει οπωσδήποτε το όφελος του Αναδόχου, 
τα γενικά έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις αυτού. 

 

7. Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές (προϋπολογιζόμενα 
ποσά) που έχουν συμπληρωθεί στο Τιμολόγιο Εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

 
1. Η  ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Η εξάντληση του 

Συμβατικού Τιμήματος ακόμα και πριν την ημερομηνία λήξης αυτής οδηγεί σε λύση 
της.  

 

2. Η συνολική χρονική διάρκεια της Σύμβασης δύναται να παραταθεί με άσκηση από το 
ΔΕΔΔΗΕ μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης, κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 

ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) 
μηνών, μόνο εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το Συμβατικό Τίμημα 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, με τους ίδιους Συμβατικούς 

Όρους, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να 
εγείρει άλλες απαιτήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
 

Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την Προσφορά τους για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών από την  επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, με τη 

συναίνεση των Διαγωνιζομένων. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Εγγυήσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

1. Ο Διαγωνιζόμενος μαζί με την Προσφορά του πρέπει να υποβάλλει Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό από Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Το κείμενο της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής θα είναι 
σύμφωνο με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Ο Διαγωνιζόμενος, εκτός των άλλων 

εγγυήσεων, δύναται να υποβάλλει γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. 

     
Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής, ανά Περιοχή, είναι:  
 

1.1.    ΔΠΑ/ΕΠ – 6813.1 Περιοχή Αθήνας:         4.352,00 €   
 

1.2.    ΔΠΑ/ΕΠ – 6813.2 Περιοχή Πειραιά:         2.204,00 €   
 
1.3.    ΔΠΑ/ΕΠ – 6813.3 Περιοχή Καλλιθέας:         2.054,00 €   

 
1.4.    ΔΠΑ/ΕΠ – 6813.4 Περιοχή Ελευσίνας:         1.586,00 €   

      
2.  Η Εγγύηση θα καταπίπτει εάν : 
 

2.1. Ο Προσφέρων αποσύρει την Προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της Σύμβασης 

δικαιολογητικά ή  αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται 
από τους αναθέτοντες φορείς. 

 

2.2. Ο Διαγωνιζόμενος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους Όρους 
και Οδηγίες της Διακήρυξης, σύμφωνα με τη Δήλωση Αποδοχής παρ. 2.6 του 

Άρθρου 7. 
 
2.3. Ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν προσέλθει ύστερα από πρόσκληση του ΔΕΔΔΗΕ, να 

υπογράψει τη σχετική Σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. 
 

3. Παράλειψη υποβολής της Εγγύησης Συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελεί αιτία 
απόρριψης της Προσφοράς από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.  

 

4.  Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της Σύμβασης, 
το ύψος της Εγγύηση Συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/ων. 
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Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, η Εγγύηση Συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η Εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση. 

 
Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 

Σύμβασης. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί, πριν τη λήξη της Προσφοράς, να ζητά από τον 
Προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς 

και της Εγγύησης Συμμετοχής. 
  
5. Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 
 

6.   Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς Προσφέροντες: 
 

α) 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 

 
β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής 

δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 

1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συντεταγμένα στην 
Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα 
πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση και επισημείωση Apostille ή προξενική θεώρηση. Κατ’ εξαίρεση 
τα τεχνικά φυλλάδια (prospects and leaflets) της Προσφοράς μπορεί να είναι στην 

αγγλική γλώσσα. 
 
2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

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

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν Προσφορές 
που θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 

 

4. Αποκλείονται του Διαγωνισμού, συμμετέχοντες οι οποίοι δεν πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν υποβάλλουν Προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα Τεύχη του παρόντος Διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Περιεχόμενο Προσφοράς 

1. Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, που ονομάζεται «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω μέρος του οποίου θα 
αναγράφεται: 
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"Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης ΔΠΑ/ΕΠ-6813/2017": «ΑΠΟΚΟΠΕΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ – 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΔΠΑ. 

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

Η Προσφορά του Διαγωνιζομένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις  σελίδες, 
σχέδια κλπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα  περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α, το ΦΑΚΕΛΟ Β και το ΦΑΚΕΛΟ Γ 
(Οικονομική Προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι. 

Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται  Πίνακας Περιεχομένων στον οποίο θα 
αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με την αρίθμηση βάσει του 

παρόντος Άρθρου και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται 
στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι 

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

αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού αλλιώς θα 
απορριφθεί η Προσφορά. 
 

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : 
 

2.1.α. Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του 

ΔΕΔΔΗΕ και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 5 του παρόντος. 

 

2.1.β. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 

2.2. Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου ως εξής : 

2.2.1. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. 

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

β. Επικυρωμένο  απόσπασμα των  πρακτικών της  Γενικής Συνέλευσης σχετικά   με 
την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. 

γ. Επικυρωμένο   απόσπασμα   Πρακτικών   σχετικά   με  τη   συγκρότηση   του   

Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. 

δ. Βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής (Υπουργείο Εμπορίου) ότι το Καταστατικό της Α.Ε. 

δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. 

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

παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η 
δημοπρατούμενη Παροχή Υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος  που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 
του Διαγωνισμού. 
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2.2.2. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε. 

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

β. Βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα ή του Γ.Ε.ΜΗ. περί κατάθεσης του 

Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού. 

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

συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη Παροχή 
Υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 

υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος που εξουσιοδοτείται να 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

2.2.3. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 

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

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

συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη Παροχή 
Υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 
υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος που εξουσιοδοτείται να 

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

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

α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης και των τυχόν 
τροποποιήσεων τους με βεβαίωση του αρμοδίου Δικαστικού Γραμματέα για μη 
δημοσίευση άλλων. 

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

      2.2.5. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό πρόσωπο θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με 

θεώρηση από αρμόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του 
και τον ορισμό του Αντικλήτου. 

2.2.6. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ένωση ή Σύμπραξη Επιχειρήσεων  

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της Ένωσης/Σύμπραξης. 

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών που αποτελούν την Ένωση ή Σύμπραξη, 
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους 
Εκπροσώπους της Ένωσης ή Σύμπραξης, που να αναφέρει ότι οι εταιρείες – μέλη της 
Ένωσης ή Σύμπραξης θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 

εκτέλεση της Σύμβασης. 

2.2.7. Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
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α. Ανάλογα Πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της 

Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κλπ. 

β. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 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, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με 
τη διεξαγωγή της διαδικασίας του Διαγωνισμού. Η απόφαση θα πρέπει να είναι 
επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση. 

γ. Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, γίνονται αποδεκτές ισοδύναμες 
δηλώσεις κατά το δίκαιο της χώρας τους. 

2.3. Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλλει Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου με τα 
λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφόσον του ανατεθεί  η εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών, 

από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί, με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008 για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-11-2008, σ.42).   
 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 25-06-1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 
 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27-

11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 
 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 13-06-2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής. 

 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 26-10-2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 05-04-2011, 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 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
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Το Πιστοποιητικό (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) θα αναφέρεται, ανάλογα με τη 

νομική φύση του Διαγωνιζόμενου, στους διαχειριστές για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες, 
τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις ΙΚΕ και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του ΔΣ για τις Ανώνυμες Εταιρείες. 
 
2.4. Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί:   
 

- Σε πτώχευση. 
- Σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης.  
- Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

- Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 
- Σε αναστολή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων ή 

- Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

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

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

πρόσωπο. 
 
2.6. Συμπληρωμένη και υπογραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα που   χορηγήθηκε   από   το ΔΕΔΔΗΕ,   σχετικά   με   την   πλήρη   
αποδοχή   των   όρων   της Διακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους 

από το ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπικών συνθηκών της 
Παροχής Υπηρεσιών κλπ. 

 

2.7. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κατά την ισχύουσα 
Νομοθεσία, από τα οποία θα προκύπτει ότι οι Προσφέροντες είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων, καθώς και ως προς τις 
υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων, κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των Προσφορών. Αν ο 
Οικονομικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, το Πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

 

2.8. Τα έγγραφα των παραγράφων 2.2.1. α, β, γ, δ, 2.2.2. α, β, 2.2.3. α, 2.2.4. α 
2.2.7. α, και 2.4. δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από τους 

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

 
3.    Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει : 

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

Προσφοράς του τη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων εφόσον 

κριθεί σκόπιμο από το ΔΕΔΔΗΕ είτε με λογιστές της επιλογής του είτε με 
υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει για το 
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σκοπό αυτό κάθε πληροφορία ή επεξήγηση που θα ζητήσουν οι ελεγκτές και 

γενικότερα να τους διευκολύνει στο ελεγκτικό τους έργο. 
 

3.2. Τα ονόματα των καταστημάτων των τραπεζών με τους οποίους συνεργάζονται οι 
Διαγωνιζόμενοι και Βεβαιώσεις των τραπεζών για τη συνεργασίας τους. 

 

3.3. Τη σύνθεση του προσωπικού σύμφωνα με τα Άρθρα 8 & 9 της Σύμβασης 
(Συμφωνητικό), κατά ειδικότητα επαγγέλματος, που θα χρησιμοποιηθεί στις υπό 

ανάθεση εργασίες. 
 
3.4. Πίνακα προηγούμενων Συμβάσεων στον οποίο θα αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι 

χώρες που οι Διαγωνιζόμενοι (σε περίπτωση Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας από την 
ίδια ή τα μέλη της χωριστά)  έχουν υλοποιήσει παρόμοια Παροχή Υπηρεσιών με τη 

ζητούμενη από τη Διακήρυξη ή Πίνακα προηγούμενων Ηλεκτρολογικών Έργων στον 
οποίο θα αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες που οι Διαγωνιζόμενοι (σε 
περίπτωση Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας από την ίδια ή τα μέλη της χωριστά) έχουν 

υλοποιήσει Ηλεκτρολογικά Έργα (δικτύων, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
κλπ). Οι υπόψη Πίνακες εξετάζονται, επαληθεύονται και αξιολογούνται από το 

ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του Φακέλου Β. 
       Οι εν λόγω Πίνακες θα πρέπει επιπλέον να αναφέρουν αριθμό Σύμβασης (εφόσον 

έχει υπογραφεί Σύμβαση), Περιοχή απασχόλησης, Συμβατικό Τίμημα, 
πιστοποιημένο ποσό και διάρκεια Σύμβασης. 

       Θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν Επιστολές Έντεχνης και Εμπρόθεσμης 

Εκτέλεσης από τους Κύριους των Έργων. 
 

3.5. Εάν ο Διαγωνιζόμενος επικαλεσθεί την αντίστοιχη εμπειρία άλλων Φορέων, 
ανεξάρτητα από την νομική φύση των υφιστάμενων σχέσεων με αυτούς, οφείλει 
να αποδείξει στο ΔΕΔΔΗΕ, ιδίως μέσω παροχής Εγγυήσεων εκ μέρους των 

άλλων Φορέων, ότι με τη χρήση της ικανότητάς τους θα είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη Σύμβαση επιτυχώς. Η απόδειξη των αναφερομένων γίνεται 

καταθέτοντας Υπεύθυνες Δηλώσεις του Νόμου 1599/86 θεωρημένες για το γνήσιο 
της υπογραφής, του Διαγωνιζόμενου και του Παρέχοντος την εμπειρία, σύμφωνα με 
τα συνημμένα Υποδείγματα ή καταθέτοντας έγκυρο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ 

του Διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου τρίτου, στο οποίο να δηλώνεται ότι 
και οι δύο είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης. Επιπλέον, 

οφείλει να καταθέσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του Τρίτου (Πίνακα 
προηγούμενων Συμβάσεων & Επιστολές Έντεχνης και Εμπρόθεσμης Εκτέλεσης των 
Συμβάσεων, κλπ).  

 
3.6. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 6 παρ. 4, της παρούσας Διακήρυξης, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, αν 
την Παροχή Υπηρεσιών θα την εκτελέσουν μόνοι τους ή/και με Υπεργολάβο σε 
ποσοστό έως 30% του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος. Επίσης, θα πρέπει να 

δηλώσουν τα στοιχεία των τυχόν Υπεργολάβων και να καταθέσουν Υπεύθυνη 
Δήλωση αυτών περί αποδοχής. Για τους Υπεργολάβους δεν πρέπει να 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αντίστοιχοι με αυτούς του υποψήφιου Αναδόχου  
και θα κατατεθούν επίσης οι αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις περί αποκλεισμού 
(παρ. 2.3. του παρόντος Άρθρου). 

Η ικανότητα και η εμπειρία του Υπεργολάβου θα πρέπει να είναι ανάλογη με του 
Αναδόχου και να αποδεικνύεται όπως αναφέρεται στην παρ. 3.4.. 
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3.7.  Αν κάποιος συμμετέχων δηλώσει ότι θα εκτελέσει την Παροχή Υπηρεσιών και με 

Υπεργολάβο και ο Υπεργολάβος συμμετάσχει στο Διαγωνισμό με ανεξάρτητη 
Προσφορά, τότε θα αποκλείονται του Διαγωνισμού και ο συμμετέχων και ο 

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

 
Το Τιμολόγιο Εργασιών και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που χορηγείται από 

την Υπηρεσία, με το οποίο ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει την Προσφορά του, 
συμπληρώνοντας το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του 
Τιμολογίου της Υπηρεσίας. Η συμπλήρωση του Εντύπου πρέπει να είναι σαφής, 

ευδιάκριτη και να γίνεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν υπάρχει ασυμφωνία της 
αριθμητικής και της ολόγραφης τιμής θα υπερισχύει η ολόγραφη. 

 
Χειρόγραφη Οικονομική Προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται. 
 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Σύμπραξης Επιχειρήσεων θα υποβληθεί και Πίνακας 
Κατανομής Τιμήματος. 

 
Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν 

θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 
 
5. O ΔΕΔΔΗΕ δύναται να ζητά διευκρινίσεις ή συμπλήρωση εγγράφων και 

δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών. Αυτή η 
δυνατότητα αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την Τεχνική Προσφορά και την 

Οικονομική Προσφορά. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις ζητούνται υποχρεωτικά από το 
ΔΕΔΔΗΕ εφόσον επίκειται αποκλεισμός του Προσφέροντα λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της Προσφοράς του. 

 
6. Σε περίπτωση μη υποβολής των Φακέλων Προσφορών όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στο παρόν Άρθρο ως προς το περιεχόμενό τους, η Προσφορά θα θεωρείται τυπικά 
μη αποδεκτή και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 

 

7. Παράλειψη υποβολής της Εγγύησης Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή οποιουδήποτε από 
τα παραπάνω στοιχεία (του Άρθρου 7),  αποτελεί αιτία τυπικής απόρριψης της 

Προσφοράς και επιστροφής στους Διαγωνιζομένους από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού κλειστών των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο 
από την Επιτροπή Αποσφράγισης – Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα συστήσει ο 

ΔΕΔΔΗΕ. Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών 
διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την πιο πάνω 
ημέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 της 

"Πρόσκλησης". 

2. Η Επιτροπή παραλαμβάνει  τις Προσφορές των Διαγωνιζομένων από την Υπηρεσία του 
Πρωτοκόλλου και καταγράφει την επωνυμία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης 

Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης.  
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3. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά με 

την οποία έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι και ελέγχει την ύπαρξη των 
ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ.  Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανεβρεθούν και  

οι τρείς Φάκελοι, τότε η Προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως 
απαράδεκτη. 

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

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

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

Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς, αποφασίζει για όσους τυχόν 
θα πρέπει να αποκλεισθούν και συντάσσει τα σχετικά πρακτικά με βάση τους όρους 
του Διαγωνισμού και ανακοινώνει εγγράφως τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν 

από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που 
αποκλείστηκε καθένας από αυτούς. Τα ως άνω κοινοποιούνται προσηκόντως στους 

συμμετέχοντες. Επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης των Φακέλων A 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής») και Β («Τεχνική Προσφορά») θα εκδίδεται μία ενιαία 
Πράξη αυτής και θα αξιολογούνται οι Οικονομικές Προσφορές των Τυπικά και 

Τεχνικά Αποδεκτών Προσφορών. 
 

5. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται, επί 
αποδείξει, σφραγισμένος όπως υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ καθώς και η Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της 

προθεσμίας που καθορίζεται στο Άρθρο 11 του παρόντος για υποβολή 
Προσφυγών, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που αποκλείστηκε  δεν έχει υποβάλει 

Προσφυγή. Επίσης μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο 

της Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Προσφυγών. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστραφούν 
στο Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης του 

ΔΕΔΔΗΕ, επί της Προσφυγής  του. Τα στοιχεία των Φακέλων Α και Β, πλην της 
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, θα κρατηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση 

του. 
 
6.  Μετά την αξιολόγηση των Φακέλων Α και Β των Προσφορών διαμορφώνεται ο 

κατάλογος των τυπικά και τεχνικά αποδεκτών Προσφορών, ο οποίος οριστικοποιείται 
μετά και την εκδίκαση τυχόν Προσφυγών. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιου 

Διαγωνιζομένου ενεργοποιείται αντίστοιχα η παράγραφος 5 του παρόντος Άρθρου 
επιστρέφοντας στο Διαγωνιζόμενο το Φάκελο Γ και την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής. 

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

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

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

 
8. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων οι 

οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν. 
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9.  Επιτρέπεται η πρόσβαση των συμμετεχόντων στα στοιχεία των Προσφορών, κατά 

τις φάσεις της κάθε αποσφράγισης και της προσκόμισης των δικαιολογητικών, πλην 
εμπιστευτικών – απορρήτων στοιχείων, εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι που 

επικαλούνται την ύπαρξη τέτοιων στοιχείων στην Προσφορά τους αναφέρουν τις 
διατάξεις νόμων ή διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με την τιμή μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την Οικονομική 
Προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής Προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

1. Ο Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη και άρτια 
Παροχή Υπηρεσιών της Διακήρυξης, γίνεται μεταξύ των τυπικά, τεχνικά και 
οικονομικά αποδεκτών Προσφορών και το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει τιμής, με βάση το 
μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί των τιμών του 
Τιμολογίου του ΔΕΔΔΗΕ.  

   Σε περίπτωση  που θα υποβληθούν περισσότερες της μιας Προσφοράς με την 
ίδια ακριβώς χαμηλότερη τιμή,  ο Ανάδοχος θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση που 
θα διεξαχθεί μεταξύ των ισότιμων Προσφορών, η οποία διενεργείται παρουσία 
τους. 

 

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή, προβαίνει σε αξιολόγηση των δικαιολογητικών και στοιχείων 
του Διαγωνιζόμενου με το  χαμηλότερο τίμημα, προκειμένου να διαπιστώσει αν η 

Προσφορά του ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά τη 
δυνατότητα του να εκτελέσει την Παροχή Υπηρεσιών. 

 

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

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

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

 
4. Εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που προσφέρει την Προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις, εξετάζεται η αμέσως επόμενη, στη σειρά κατάταξης, 
Προσφορά και ούτω καθεξής, ώστε να εξευρεθεί ο Ανάδοχος που θα εξασφαλίσει την 
έγκαιρη, άρτια και οικονομική εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Λόγοι Αποκλεισμού 

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποκλείει υποχρεωτικά έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης, όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους  λόγους, που αναφέρονται στο Άρθρο 7 παρ. 2.3 των 
Όρων και Οδηγιών. 

 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
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Διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον   Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις των ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) το Διαχειριστή. 

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης Σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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.  

Αν ο οικονομικός φορέας 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. Ο λόγος αποκλεισμού 
παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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. 

 
Παρέκκλιση από τους παραπάνω λόγους αποκλεισμού μπορεί να χορηγείται, για 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, και σε περιπτώσεις που ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο Οικονομικός Φορέας 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 αποτροπής της οφειλής. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποκλείει προαιρετικά έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης Σύμβασης, για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

 
α) αν έχει περιέλθει σε γνώση τους αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς με βάση την περιβαλλοντική και την εργατική 
νομοθεσία, 
 

β) αν 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) αν η Υπηρεσία διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) αν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 
ε) αν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά 

τα οριζόμενα στο Άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 
στ) αν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
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Σύμβασης, προηγούμενης Σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ 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,  

 
η) αν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, 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 η Υπηρεσία μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω 

την ακεραιότητά του. 
 

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που συνιστούν 
λόγους αποκλεισμού 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Προσφυγές Διαγωνιζομένων 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη του 
ΔΕΔΔΗΕ κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας δικαιούται να ασκήσει Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 347 
του Ν 4412/2016 κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η Προδικαστική Προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της Προσφυγής 

θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της 

Προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή 
της Προσφυγής και τον αριθμό Πρωτοκόλλου αυτής. 
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης Προσφυγών μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο, η Προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με 

ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως 
ημερομηνία υποβολής της Προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της 

αποστολής με τηλεομοιοτυπία. 
 

Οι Προδικαστικές Προσφυγές υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία:  
 
α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
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ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα 

ή τηλεομοιοτυπία ή 
 

β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
άλλως 
 

γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της 

πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
 

Ειδικά για την άσκηση Προσφυγής κατά της Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της Προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
Προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο Άρθρο 363 
παρ. 1 του ίδιου Νόμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 

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

εξουσιοδοτημένα όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει 
και τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από το 

Διαγωνιζόμενο. 

2. Η κατακύρωση ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσιών γνωστοποιείται στον 
Ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών να 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν  
προσέλθει στην ως άνω  προθεσμία ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να τον κηρύξει 
έκπτωτο και να προβεί σε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό : 
α. αν η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων με συνέπεια 

τον επηρεασμό του αποτελέσματος, 
β. αν το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό, 

γ. αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, 
δ. αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Κατάρτιση Σύμβασης 

Η Σύμβαση για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών καταρτίζεται με βάση τους 

όρους της Διακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά 
διαμορφώθηκαν και  εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή Προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του 

Διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και 
Τευχών του Διαγωνισμού. 
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2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί   το   δικαίωμα   να   μεταθέσει   την   ημερομηνία   υποβολής 

Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης.  
Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε Συμπλήρωμα της Διακήρυξης,  

έκδοση του οποίου θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

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

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

αυτοί που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα 
αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά του 

ΔΕΔΔΗΕ από τη Διακήρυξη αυτή και τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. 

4. Η Προσφορά των Διαγωνιζόμενων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους Όρους της 
Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς το ΔΕΔΔΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής 

της. 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 
εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα στον Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί 

προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεων του. 

6. Οι Όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς 

όφελος του ΔΕΔΔΗΕ,  ο οποίος δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό 
να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

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

απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το 
προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης,    

συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, 
οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων 
από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, 

της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του  
προσωπικού  τους,  της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων κλπ. 
 
2.  Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των 
Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί 

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

της Σύμβασης.   
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στην επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΓΙΑ  TO ΔΕΔΔΗΕ 


