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Άρθρο 1 
Αναθέτων φορέας- Προϋπολογισµός Έργου- Κριτήριο ανάθεσης 

 
Ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε.), Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις 
διατάξεις του νόµου ν.4412/2016, της παρούσας διακήρυξης όλους τους 
ενδιαφερόµενους, σε διαγωνισµό ανοικτής διαδικασίας και µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή), για την ανάδειξη Αναδόχου στο Έργο «Οικοδοµικές εργασίες 
συντήρησης ανακαίνισης διαµόρφωσης Υ/Σ πόλεως 20/0,4kv και λοιπών 
εγκαταστάσεων αρµοδιότητας ∆ΠΑ», συνολικού Προϋπολογισµού εννιακοσίων 
χιλιάδων Ευρώ (900.000,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο Προϋπολογισµός 
αυτός  αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
  
 

Άρθρο 2 
Όνοµα - ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας αρµόδιας για τη ∆ιαδικασία 

Πρόσβαση στα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού 
 
1. Αρµόδια Υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ για τη ∆ιαδικασία είναι η ∆ιεύθυνση 

Περιφέρειας Αττικής / Τοµέας Τεχνικών Εργασιών (∆ΠΑ/ΤΤΕ), οδός Αριστείδου  
αριθ. 5-7,πόλη Αθήνα Τ.Κ 105 59, τηλ. 2103253986 fax 2103253852 Ε-mail: 
G.Argyris@deddie.gr Πληροφορίες: Κος Γ. Αργύρης. 

 
2. Η δηµοσίευση είναι υποχρεωτική όπως ορίζει το εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο. 

Το πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει ιδίως τα ακόλουθα: 
 
� Τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 6 της 

παρούσας, είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆Ε∆∆ΗΕ (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. 

 
� Επίσης το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
 
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 
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σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο µέχρι και την 04/12/17.  
Οι αιτήσεις ενδιαφεροµένων για διευκρινίσεις επί στοιχείων της ∆ιακήρυξης, 
θεωρούνται εµπρόθεσµες εφόσον υποβληθούν µέχρι και την30/11/17. 
Η σχετική επικοινωνία γίνεται πάντοτε εγγράφως. 

 
Άρθρο 3 

Χρηµατοδότηση έργου    
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από τους προϋπολογισµούς ανάπτυξης και συντήρησης 
του ∆Ε∆∆ΗΕ.  
  

Άρθρο 4 
Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 

 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά σε σύµβαση, που συνιστά κατά τις διατάξεις του 
ν.4412/2016, το πλαίσιο διενέργειας διαγωνισµού για το δηµοπρατούµενο 
έργο. 
Επισηµαίνεται ότι ο πραγµατικός µήνας έναρξης των εργασιών µπορεί να 
αποκλίνει του ενδεικτικού, κατ’ ανώτατο όριο µέχρι δύο (2) 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  

Οι ειδικώς αναφερόµενες στην Τεχνική Έκθεση κατασκευές θα εκτελεσθούν 
εντός των γεωγραφικών περιοχών Αθήνας, Πειραιά, Φιλ.-Κηφισιάς, 
Περιστερίου, Καλλιθέας, Μεσογείων, Ελευσίνας. Η περιγραφή των εργασιών, 
γίνεται στο τεύχος του Σχεδίου Συµφωνητικού της παρούσας διακήρυξης. 
 

2. Ουσιώδη χαρακτηριστικά 
Οι ειδικώς αναφερόµενες στην Τεχνική Έκθεση κατασκευές θα εκτελεσθούν 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και σε Υ/Σ ύστερα από διακοπή τάσεως 
των στοιχείων τους. 
Οι εργασίες αυτές θα επιβλέπονται και πιστοποιούνται από τον ΤΟΜΕΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ / ΥΠΟΤΟΜΕΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ∆ΠΑ 
σύµφωνα µε το τιµολόγιο, τις προδιαγραφές, τα σχέδια (και τυχόν νέα), τις 
γραπτές εντολές, υποδείξεις και οδηγίες της Εταιρείας. 
Επειδή οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν µέσα σε χώρους που θεωρούνται 
υψηλής ασφάλειας επισηµαίνονται ειδικά τα αναφερόµενα στα Άρθρα 17 
παρ. 2 & 7 και 24 παρ. 3 του τεύχους των Γενικών Όρων της ∆ιακήρυξης.  
  

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 κλπ. 
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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, η Εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και µόνο για το λόγο αυτό, 
διατηρουµένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία 
της σύµβασης.  

 
Άρθρο 5 

Τεύχη και έγγραφα της ∆ιακήρυξης 
 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και 
εγγράφων:     
� η παρούσα ∆ιακήρυξη, 
� Σχέδιο Συµφωνητικού Σύµβασης 
� Ειδικοί Όροι Σύµβασης 
� Τεχνικές Προδιαγραφές 
� Τεχνική Έκθεση 
� Σχέδια  
� Τιµολόγιο Προσφοράς 
� Προµέτρηση – Προϋπολογισµός Προσφοράς 
� Γενικοί Όροι Σύµβασης 
� Τεύχος «Ασφαλίσεις» 
� Τεύχος «Υποδείγµατα», που περιλαµβάνει:  

-Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής όρων ∆ιακήρυξης. 
- Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Συµπράξεις ή 
Κοινοπραξίες) Επιχειρήσεων 

- Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία  
- Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης  
- Κοινή Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου –Επιβλέποντα Μηχανικού 
- Κοινή Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου – Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικού 
- Εγγυητική Επιστολή Ανάληψης Κρατήσεων 
- Ειδικό σήµα οχήµατος Αναδόχου 
- Κάρτα εργαζόµενου Αναδόχου  
- Ανέκκλητη δήλωση απαλλαγής από απαίτηση τρίτου   

 
Άρθρο 6 

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς  
 
1.Η παραλαβή και η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 724 7ος 

όροφος, οδός Αριστείδου, αριθµός 5-7, τηλ. 2103253986 στις 07/12/2017 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης Προσφορών) ενώπιον 
Επιτροπής που θα συστήσει ο ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
Προσφορές µπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδροµικά επί αποδείξει ή µέσω 
εταιρειών διακίνησης εντύπων, είτε µε κατάθεσή τους από τον Προσφέροντα 
στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόµενης αρµόδιας για τη ∆ιαδικασία 
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. 
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2. Προσφορές που περιέρχονται στην Εταιρεία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

την παραπάνω ηµεροµηνία υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24 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 της Εταιρείας.  
Η απόφαση αυτή, δηµοσιεύεται αµέσως και πάντως τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  
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 7 

Συµµετοχή στην Ανοικτή ∆ιαδικασία 
 
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 Σ∆Σ του ΠΟΕ. 
 
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.  
∆εν 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 (πχ 
κοινοπραξία). 

 
4. Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 7, 8, και 9 της παρούσας, λαµβανοµένων 
υπόψη των όρων και απαιτήσεων του άρθρου 10 της παρούσας.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων των 
άρθρων 7 και 9 της παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της 
ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 8 αρκεί να ικανοποιείται από 
ένα από τα µέλη της ένωσης ανά είδος κριτηρίων, όπως τυχόν προσδιορίζεται 
στο εν λόγω άρθρο.  

Τα προαναφερόµενα όσον αφορά την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 8 
της παρούσας, ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση στήριξης στις 
ικανότητες άλλων φορέων. 
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5. Μέλος Προσφέρουσας Ένωσης Επιχειρήσεων δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα 
και µέλος άλλης Προσφέρουσας Ένωσης Επιχειρήσεων, ούτε να υποβάλλει 
µεµονωµένη Προσφορά στη ∆ιαδικασία. 
Η προαναφερόµενη απαίτηση αφορά υποβολή προσφοράς σε ίδιο τµήµα του 
άρθρου 5 της ∆ιακήρυξης. 

 
6. Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον ίδιο 

εκπρόσωπο. 
 

Άρθρο 8    
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 στην κατηγορία/ιες έργου 
Οικοδοµικά. Η απαιτούµενη κατ’ ελάχιστο τάξη εγγραφής θα είναι στο ΜΕΕΠ 2ης 
τάξεως και άνω για Έργα Οικοδοµικά.  
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 στην 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 πρέπει να διαθέτει την παρακάτω 
εµπειρία: 
2.1 να έχει εκτελέσει επιτυχώς παρόµοια Έργα σε εγκαταστάσεις του 

∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ΕΗ, ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς, συµβατικού 
τιµήµατος ίσου η µεγαλύτερου του 50% του προϋπολογισµού 
Υπηρεσίας κατά την τελευταία πενταετία.  

2.2 Σε περίπτωση εµπειρίας κατασκευής τόσο σε εγκαταστάσεις που είναι 
ενταγµένες στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, όσο και σε εγκαταστάσεις 
ιδιωτικών δικτύων κατά τα ανωτέρω, το συµβατικό τίµηµα και οι 
πιστοποιηθείσες εργασίες αντίστοιχα αρκεί αθροιστικά να ανέρχονται 
στο απαιτούµενο ποσό της εµπειρίας, µε την συνδροµή απαραιτήτως 
των λοιπών προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (2.1). 
ανάλογη εµπειρία απαιτείται και για τους αλλοδαπούς 
διαγωνιζόµενους. 

2.3 Επισηµαίνεται ότι η ζητούµενη εµπειρία, βάσει προϋπολογισµού, 
δύναται να αποτελεί το άθροισµα περισσοτέρων συµβάσεων. Το ίδιο 
ισχύει και κατά την περίπτωση επίκλησης εµπειρίας τρίτων. 
∆ιευκρινίζεται 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. 
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3. Απαιτείται Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO 9001 ή 9002 ή ισοδύναµο από 
το ∆ιαγωνιζόµενο για την εκτέλεση των υπόψη έργων.  

4. Ο προσφέρων Οικονοµικός Φορέας πρέπει να διαθέτει κύκλο εργασιών, κατ’ 
ελάχιστο 1.500.000€ συνολικά, κατά την τελευταία τριετία.  
 
 

Άρθρο 9 
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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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), 
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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/∆ΕΥ 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού 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  

έχουν επιβληθεί εις βάρος του µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) 
πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β` 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

ή/και  

η Εταιρεία 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 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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∆εν 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 
6 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 και στο άρθρο 23 των Γενικών Όρων. 

(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 ν. 
4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, 
µέσα, 
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(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 
25 της παρούσας, 

(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της Εταιρείας, 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 ∆Ε∆∆ΗΕ στο παρελθόν, ιδίως εάν έχει κηρυχθεί οριστικά έκπτωτος σε 
εργολαβίες κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ του 
δικτύου ∆ιανοµής και Μεταφοράς. 

 
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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Η Εταιρεία 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.   

6. 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.  



10 
 

   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. 

6. 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 10 
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

 
1. Εφόσον οι Προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν την οικονοµική, 

χρηµατοοικονοµική, τεχνική ή και επαγγελµατική ικανότητα τρίτων, 
προκειµένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής που καθορίζονται στο 
άρθρο 8 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 ∆ιακήρυξη 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 9 θα 

ελεγχθεί και στο πρόσωπο των τρίτων φορέων, οπότε µε την προσφορά πρέπει 
να υποβληθούν για τους τρίτους φορείς τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως και 
για τον προσφέροντα. 
Η Εταιρεία 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 9 της παρούσας, τους οποίους 
ανέφερε η Εταιρεία. 
Η Εταιρεία µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση 
φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 9 
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. 
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Ειδικότερα ο ∆Ε∆∆ΗΕ για το συγκεκριµένη διακήρυξη επιβάλλει: 
Όσον αφορά στα επαγγελµατικά προσόντα (τάξη εγγραφής –πτυχίο στο ΜΕΕΠ)  
ή στην εµπειρία, την υποχρεωτική εκτέλεσή του Έργου από τον τρίτο.  

 
 

Άρθρο 11 
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 
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.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, 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.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.  

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 ∆ιακήρυξη υπόδειγµα µπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση 
στην ελληνική. 

 

Άρθρο 12 
Σύστηµα προσφοράς 

 
1.  Η ∆ιαδικασία διενεργείται µε το Σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση 

ανοικτού τιµολογίου της Υπηρεσίας  όπως περιγράφεται : 
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1.1. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές συµπληρώνοντας τα 
ασυµπλήρωτα «Τιµολόγια Προσφοράς» και «Προµέτρηση – 
Προϋπολογισµός Προσφοράς», µε τις προσφερόµενες από αυτούς τιµές. 

 
1.2 Το «Τιµολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της 
προσφοράς του ∆ιαγωνιζόµενου και όλες οι τιµές µονάδας που 
προσφέρονται µε αυτό πρέπει να συµπληρωθούν ολογράφως και 
αριθµητικώς.  Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της ολόγραφης και 
αριθµητικής τιµής, υπερισχύει η ολόγραφη.  Η µη συµπλήρωση έστω και 
µιας τιµής µονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

  Οι τιµές µονάδας που προσφέρει καθένας ∆ιαγωνιζόµενος στο «Τιµολόγιο 
Προσφοράς» περιλαµβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος 
και λοιπές επιβαρύνσεις του ∆ιαγωνιζόµενου. 

 Το τεύχος «Προµέτρηση – Προϋπολογισµός  Προσφοράς» αποτελεί 
συµπληρωµατικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συµπληρωθούν 
από τον ∆ιαγωνιζόµενο όλα τα κονδύλια αυτού.  Σε περίπτωση που κάποιες 
τιµές του τεύχους «Προµέτρηση – Προϋπολογισµός Προσφοράς» είναι 
διαφορετικές από εκείνες που έχουν αναγραφεί στο τεύχος «Τιµολόγιο 
Προσφοράς» για τις ίδιες εργασίες ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλµάτων 
στο τεύχος  «Προµέτρηση – Προϋπολογισµός  Προσφοράς», οι σχετικές 
εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή,  όπου 
εφεξής γίνεται παραποµπή στην προσφορά, ή σε επιµέρους στοιχεία της, θα 
νοείται η παραποµπή στη διορθωµένη προσφορά. 

 Στο τεύχος  «Προµέτρηση – Προϋπολογισµός Προσφοράς» θα 
συµπληρώνονται τα ακόλουθα : 

 α.  Οι τιµές µονάδας όπως προσφέρονται µε το «Τιµολόγιο Προσφοράς». 
   β. Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού των ποσοτήτων επί τις τιµές που 
διαµορφώνει τη δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά.  

   γ.  Τα επιµέρους αθροίσµατα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισµα 
του συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του 
Έργου που προβλέπεται µε την προσφορά. 

 Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιµές που έχουν 
ήδη συµπληρωθεί στο τεύχος «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του 
τεύχους «Προµέτρηση – Προϋπολογισµός Προσφοράς». 

         δ. Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τίµηµα αποκλειστικά σε 
ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Προσφέροντα µε την απαίτηση 
αυτή, η Προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των 
αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση 
των προσφεροµένων τιµών από την ισοτιµία του νοµίσµατος της προσφοράς 
µε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα. 

 
Άρθρο 13 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
 

Οι Προσφέροντες δεσµεύονται µε την προσφορά τους για χρονικό διάστηµα 
εκατόν ογδόντα ηµερών (180), που υπολογίζεται από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών. 
 
Το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το 
∆Ε∆∆ΗΕ, µε τη συναίνεση των προσφερόντων και µε αντίστοιχη παράταση της 
ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς κατ’ ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη και του 
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παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας µαταιώνονται, εκτός αν ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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 14 
Εγγύηση Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία 

 
1. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε Προσφέροντα, 

Εγγύηση συµµετοχής υπό µορφή Εγγυητικής Επιστολής, σύµφωνα µε 
υπόδειγµα του ∆Ε∆∆ΗΕ για το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000€) 
ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού Προϋπολογισµού της Υπηρεσίας 
για το έργο.  
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-ΤΣΜΕ∆Ε. Το κείµενο της ως 
άνω Εγγυητικής θα είναι σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 
τεύχος «Υποδείγµατα». 
Ο ∆ιαγωνιζόµενος εναλλακτικά των ανωτέρω εγγυήσεων, δύναται να υποβάλει 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 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 13. 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 
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 

∆ιακήρυξη. 
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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. 
 

Άρθρο 15 
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 ∆ιαδικασίας ∆ΠΑ/9171004/17 της 
…./…./…. 
Έργο: «Οικοδοµικές εργασίες συντήρησης ανακαίνισης διαµόρφωσης Υ/Σ 
πόλεως 20/0,4kv και λοιπών εγκαταστάσεων αρµοδιότητας ∆ΠΑ» και στο πάνω 
µέρος αριστερά η επωνυµία του Προσφέροντος, η επαγγελµατική του 
διεύθυνση και το όνοµα και τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail) του Αντικλήτου του. 

 
2. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος Α, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 και 

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος Β, µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 19.3 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 ∆ιαγωνισµού 
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 ∆Ε∆∆ΗΕ ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο του ∆Ε∆∆ΗΕ) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 

 

4. Το πρωτότυπο της προσφοράς υπογράφεται και µονογράφεται ανά φύλλο από 

τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο 

εκπρόσωπο αυτών.  
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Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 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 στην 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν.4412/2016.    

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

διαγωνισµού περιέχονται στα άρθρα 19 και 21 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 ∆ιακήρυξης, δεν γίνονται δεκτές και τυχόν 
προσφορές, οι οποίες θα περιλαµβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία. 

 
9. Επισηµαίνεται στους ενδιαφερόµενους που συµµετάσχουν στη διαδικασία, ότι 

Προσφορά, η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια των άρθρων 7 
έως 10 της παρούσας, θα απορριφθεί. 

 
 

Άρθρο 16  
Συµπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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 την Εταιρεία 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 
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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 ∆Ε∆∆ΗΕ 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 τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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. 

 
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 

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

 
 

Άρθρο 17 
Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής 

 
1. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν την 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν.4412/2016, 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 9 της παρούσας, 
 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας. 

 
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.  
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει µαζί µε την δική του 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν.4412/2016, για κάθε φορέα στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

2. ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 
 

Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως 
ορίστηκαν στα άρθρα 7,8 και 9 της παρούσας, κρίνονται α) κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 21 και β) κατά την σύναψη της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 24 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 6. 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 6. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 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 9 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (άρθρα 7,8).  
 
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 9.  
 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η Εταιρεία 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 στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν.4412/2016.    

 
3. ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 9.   

 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 9 οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

3.1.για την παράγραφο 1 του άρθρου 9 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 9. 
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3.2.για την παράγραφο 2 του άρθρου 9: 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) κατά τον παρόντα χρόνο 
αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν (Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων), 
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  
� «Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν, τυχόν, οι 
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού 
φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς» 

 
3.3.για την παράγραφο 4(β) του άρθρου 9: 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 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 9, 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 9 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 9, υποβάλλεται 
επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν 
συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισµού.  
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Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου 4 του άρθρου 9, 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. 

4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελµατικής 
καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας του άρθρου 8    

 
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 8.   

 
(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 Σ∆Σ, 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 8 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 8 
της παρούσας. 
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4.3.Πίνακα του ελάχιστου απαιτούµενου Μηχανικού εξοπλισµού  
       Πίνακα του ελάχιστου απαιτούµενου Μηχανικού εξοπλισµού που θα 

χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου, ο οποίος θα περιλαµβάνει τον 
αριθµό τεµαχίων, το είδος, τον τύπο, τη µέση ηµερήσια απόδοση και το χρόνο 
προσκόµισης στο Εργοτάξιο. Επίσης θα δηλώνεται ο χρόνος κατασκευής του 
και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα αποδεικνύεται από επίσηµα στοιχεία 
(ιδιόκτητος, προς αγορά ή προς ενοικίαση). Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται 
και από µελέτη επάρκειας εξοπλισµού. 

 

4.4.Οργανόγραµµα του Εργοταξιακού Προσωπικού  
       Οργανόγραµµα του Εργοταξιακού Προσωπικού του Προσφέροντος, το οποίο 

θα περιλαµβάνει τα επικεφαλής στελέχη κατ΄ ειδικότητα µε τις αρµοδιότητες 
του καθενός χωριστά και ονοµαστικά τον Επιβλέποντα Μηχανικό του 
Προσφέροντος. 

 
4.5. Αναφορικά µε τυχόν υπεργολάβους:  

 ∆ηλώσεις συνεργασίας υπεργολάβων (όπως αυτός καθορίζεται στη 
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 ∆Ε∆∆ΗΕ, ο Προσφέρων, υποχρεούται πριν την κατακύρωση 
της Σύµβασης να προτείνει για έγκριση στην Εταιρεία άλλον. 
 

 

4.6.∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του   
άρθρου 8 

 

Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των οικονοµικών φορέων 
αποδεικνύεται:  

 
α) 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 
∆ήλωση 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.  

 
β) Τα ονόµατα των καταστηµάτων των Τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζονται οι 

Προσφέροντες και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους.  
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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.  

 

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 ∆ιευθύνοντα 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 9 παρ.4. (θ)  
  

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.  
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Άρθρο 18 
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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε.  

γ. Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών σχετικά µε τη συγκρότηση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα.  

δ.  Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. 
µε το οποίο παρέχεται έγκριση συµµετοχής στη ∆ιαδικασία 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, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει 
τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή της ∆ιαδικασίας. 

 
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 ∆ιαδικασία προκειµένου να αναληφθεί το 
δηµοπρατούµενο Έργο 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 της ∆ιαδικασίας. 

 
 
1.3. Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος 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 ∆ιαγωνισµό, 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 ∆ιαγωνισµού. 
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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, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν 
σχέση µε τη διεξαγωγή της ∆ιαδικασίας. 

 
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, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που 
έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή της ∆ιαδικασίας. 

 
2. Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις   
2.1. Ανάλογα πιστοποιητικά µε εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη 

σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα 
κλπ.  

2.2. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό 
της, για τη συµµετοχή στη συγκεκριµένη ∆ιαδικασία, 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 
∆ιαδικασίας. 
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωµένη από τις αρµόδιες Αρχές της 
Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. 
 

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

 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που χορηγήθηκε από τον 

∆Ε∆∆ΗΕ, σχετικά µε την πλήρη αποδοχή των όρων της ∆ιακήρυξης 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, κάθε µία Επιχείρηση θα υποβάλει:  
 

α) ∆ήλωση των Επιχειρήσεων που µετέχουν στην Ένωση (κοινοπραξία / 
σύµπραξη), 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 ∆Ε∆∆ΗΕ σχετικά µε τη συµµετοχή 
τους στη ∆ιαδικασία 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 



24 
 

Άρθρο 19  
Περιεχόµενο Προσφοράς 

 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων υποβάλλεται 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της παρούσας και περιλαµβάνει, 
επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά   

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

σύµφωνα µε τα κατωτέρω (Φάκελος Β). 
Επισηµαίνεται ότι ο κάθε Φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 
αναφέρονται, στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, 
ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.  
Ειδικότερα ο Φάκελος Γ (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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 
2.1. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, 

να περιέχει τα ακόλουθα:  
α) την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν.4412/2016 του άρθρου 

17.1 της παρούσας και 
β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 14 της παρούσας 

 
3. Φάκελος Β «Οικονοµική Προσφορά» 
 
3.1 Ο Φάκελος Β «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει συµπληρωµένα, ως προς τη 

µορφή και το περιεχόµενο, τα χορηγηθέντα από τον ∆Ε∆∆ΗΕ ειδικά έντυπα 
Οικονοµικής Προσφοράς του άρθρου 5 της παρούσας. 

 Η συµπλήρωση των οικονοµικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη 
πρέπει απαραίτητα να γίνει µε ευκρίνεια και να φέρουν 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, τα έντυπα που υποβάλλει ο Προσφέρων για την παρούσα 
∆ιακήρυξη, δεδοµένου ότι η Ανοικτή ∆ιαδικασία διενεργείται µε το Σύστηµα 
προσφοράς ελεύθερης συµπλήρωσης ανοικτού τιµολογίου χωρίς έλεγχο 
οµαλότητας είναι: το τεύχος «Τιµολόγιο Προσφοράς» εις διπλούν και το 
τεύχος «Προµέτρηση – Προϋπολογισµός Προσφοράς» εις διπλούν 
(επισηµαίνεται κάθε φορά το κύριο έγγραφο της προσφοράς, όπως 
προσδιορίζεται µε βάση το εκάστοτε Σύστηµα Προσφοράς) 
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Επισηµαίνεται ότι:  
α) η ολόγραφη αναγραφή κατά την συµπλήρωση των τιµών υπερισχύει της 

αντίστοιχης αριθµητικής.  
β) Αν παρουσιαστούν διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή 

λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή 
οικονοµική προσφορά.  

 

Άρθρο 20 
Υπεργολαβία 

 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 11 των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 8 των 
Ειδικών Όρων της ∆ιακήρυξης. 
 
  

Άρθρο 21 
Παραλαβή, Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών 

 
1. Ο διαγωνισµός διενεργείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά 
την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια 
συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξη επίδοσης των προσφορών, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 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 ∆ιαγωνισµού, 
µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές 
κατά το άρθρο 6 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 ∆ιαγωνισµού, 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 ∆ιαγωνισµού. 

 
3. Στη    συνέχεια 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. 
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4. Κατόπιν, η αρµόδια Επιτροπή στην ίδια δηµόσια συνεδρίαση παρουσία των 
παρισταµένων εκπροσώπων των ∆ιαγωνιζοµένων αποσφραγίζει τους Φακέλους 
Α και Β των προσφορών, προβαίνει σε καταγραφή όλων των δικαιολογητικών 
και την µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού.  

 
5. Ακολουθεί α) η αποσφράγιση των Φακέλων B (οικονοµικών προσφορών), β) η 

µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, και 
γ) η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 
καταχωρίζονται σε σχετικό Πίνακα.  
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 ∆ιαγωνισµού και αποτελεί µέρος του Πρακτικού της. 
 

6. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
του άρθρου 19 (Φάκελος Α) της παρούσας, κατά τη σειρά της µειοδοσίας.  

    Η Επιτροπή ελέγχει και εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέραν 
των προβλεποµένων στη ∆ιακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις 
που εµπίπτουν στην παράγραφο 8 του Άρθρου 15 της παρούσας. 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 
συµπλήρωσης και υποβολής τους.  
 

7. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 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, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά 
στον αρµόδιο εισαγγελέα. 

 
8. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην 

καταχώριση σε Πρακτικό των ∆ιαγωνιζοµένων, 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 ∆ιαγωνιζόµενους, 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 16 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 
∆ιαγωνισµού και παρουσία των ισοµειοδοτούντων. 

 
11. Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο Πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού 
Πρακτικού, και το πρωτοκολλεί στην αρµόδια για το ∆ιαγωνισµό Υπηρεσία 
του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
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12. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κοινοποιεί το Πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο επί 
αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας. 

 
 

Άρθρο 22 
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 ∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής του ∆Ε∆∆ΗΕ,  Υπηρεσία που διενεργεί τη ∆ιαδικασία και εξετάζεται από 
την Επιτροπή Προσφυγών, η οποία 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 ∆ιαγωνιζόµενους κοινοποιούνται 

αντίγραφα των Πρακτικών. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι επιτρέπεται να λάβουν γνώση 
των προσφορών των άλλων ∆ιαγωνιζοµένων. 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 23 
Κλήση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης - Κατακύρωση – 

Ματαίωση  ∆ιαδικασίας. 
Αναγγελία Ανάθεσης 

 
1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, τα 
δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18 της παρούσας.  
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Ο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
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 ∆Ε∆∆ΗΕ 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 

 

α) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µε την υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 79 παρ. 2 
ν.4412/2016 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 7,8 και 9 της παρούσας,  

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ για 

µεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει 
µε την υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 79 παρ. 2 ν.4412/2016 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 
της Εταιρείας η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε 
το άρθρο 14 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 7,8 και 9, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 

5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη Πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο εξουσιοδοτηµένο όργανο της Εταιρείας 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. 
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6. O ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατός του από τα 
εξουσιοδοτηµένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαµβάνει και 
τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που µπορούν να συµφωνηθούν στο στάδιο 
αυτό µεταξύ του ∆Ε∆∆ΗΕ και του Μειοδότη/εκείνου που υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 

7. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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.  
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 
∆ιαγωνισµού. 

 
10.Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στο 

άρθρο 22 της παρούσας και στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται µε επιστολή, να 
υποβάλει µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 17 της παρούσας.  

 

11.Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 7 
και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 7,8 και 9, 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 την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ 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. 

 

12. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει το ∆ιαγωνισµό : 
 
α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού 
β.  εάν το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό 

για τον ∆Ε∆∆ΗΕ 
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γ.  εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού 
ανταγωνισµού 

δ. εάν υπάρξουν αλλαγές των αναγκών του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

Άρθρο 24 
Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης 

 
1. Η Σύµβαση για την κατασκευή του Έργου καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 

∆ιακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου όπως αυτά τελικά 
διαµορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρµόδιο Όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

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

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 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 επιστολής Καλής Εκτέλεσης δεν θα υπογράφεται η 
Σ.Σ και θα κινείται οµοίως η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου από την όλη 
Σύµβαση.  

 
Άρθρο 25 

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 ∆Ε∆∆ΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα 
και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό 
εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ 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 
στον ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
Άρθρο 26 

Επιφυλάξεις και ∆ικαιώµατα ∆Ε∆∆ΗΕ 
 
1. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό µε Ανοικτή ∆ιαδικασία (υποβολή Προσφοράς) 

ισοδυναµεί µε δήλωση του Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων 
της σχετικής ∆ιαδικασίας, καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών της 
∆ιακήρυξης. 

  
2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να µεταθέσει την ηµεροµηνία υποβολής των 

Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της 
∆ιακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαµβάνονται σε σχετικά 
Συµπληρώµατα της ∆ιακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δηµοσιεύεται όπως 
και η Προκήρυξη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας. 
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3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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 
∆ιαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Κατά συνέπεια αυτοί που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία και υποβάλλουν 
Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα 
απολύτως δικαίωµα κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ από τη ∆ιακήρυξη αυτή και την εν γένει 
συµµετοχή τους στην Ανοικτή ∆ιαδικασία. 

 

4. Η Προσφορά των Προσφερόντων, η οποία υποβάλλεται µε βάση τους όρους της 
∆ιακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ, ο οποίος δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς 
αυτό να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους. 


