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Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1   - Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2   - Προϋπολογισμός Παροχής Υπηρεσιών-Σύστημα Προσφοράς/Κριτήρια  

                 Ανάθεσης 

ΑΡΘΡΟ 3   - Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης 

               ΑΡΘΡΟ 4   - Υποβαλλόμενα Στοιχεία / Περιεχόμενο Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 5   - Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 6   - Εγγυήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ΑΡΘΡΟ 7   - Διευκρινίσεις της προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 8   - Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

ΑΡΘΡΟ 9   - Διαδικασία και δικαιολογητικά κατακύρωσης 

ΑΡΘΡΟ 10  - Απόφαση κατακύρωσης 

ΑΡΘΡΟ 11  - Ενστάσεις Διαγωνιζομένων - Λήψη γνώσης προσφορών και  

                  δικαιολογητικών κατακύρωσης - Εμπιστευτικότητα 

ΑΡΘΡΟ 12 - Ματαίωση Διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 13 - Σύναψη Σύμβασης με τον Ανάδοχο 

ΑΡΘΡΟ 14 - Σύμβαση - Τροποποιήσεις 

ΑΡΘΡΟ 15 - Υπεργολαβία – Επίκληση Τεχνικών και Οικονομικών ικανοτήτων  

                  τρίτων φορέων 

ΑΡΘΡΟ 16 - Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής  

                 Νομοθεσίας 

ΑΡΘΡΟ 17 - Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΡΘΡΟ 18 - Δημοσίευση Διακήρυξης 
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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. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

1.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

1.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων της Διακήρυξης και της Σύμβασης  

1.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - Υπεύθυνη δήλωση Συνυπευθυνότητας για Κοινοπραξίες 

1.7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 

1.8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Υπεύθυνη δήλωση περί συνδρομής κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

1.9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1.10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

1.11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9   Σχ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 

1.12. Υπόδειγμα Σύμβασης (Συμφωνητικό) με τα παραρτήματα της  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσιών-Σύστημα Προσφοράς/Κριτήρια Ανάθεσης 

 

2.1 Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 34.326,60 € (τριάντα 

τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτά) . 

 

2.2 Η αναλογία του πλήθους των εργασιών όπως αναφέρεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς δύναται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ και ανάλογα με τις 

ανάγκες του μέσα στα όρια του Συμβατικού Τιμήματος. 

 

2.3 Η προσφορά θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της 

Υπηρεσίας, που βασίζεται στις τιμές ανά εργασία για το πλήθος εργασιών της Περιοχής, 

συμπληρώνοντας το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Δεν γίνεται αποδεκτή 

προσφορά με αρνητική έκπτωση. 

 

Το συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς 

του Διαγωνιζομένου. Η προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου καλύπτει οπωσδήποτε το όφελος του 

Αναδόχου, τα γενικά έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις αυτού. 

 

2.4  Κριτήριο ανάθεσης 

 

2.4.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής. 

2.4.2. Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή και είναι οι 

προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. 

 

2.5 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον, ο προσφέρων: 

Nα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση όμοιων συμβάσεων, κατά την τελευταία 

τριετία, η οποία αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

 

Η  ισχύς της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι για δεκατέσσερις (14) μήνες.  

Η εξάντληση του Συμβατικού Τιμήματος ακόμα και πριν την ημερομηνία λήξης αυτής οδηγεί σε 

λύση της. 

Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά κατά επτά  (7) μήνες και με ανάλογη αυξομείωση του 

Συμβατικού Τιμήματος με τους ίδιους Συμβατικούς Όρους κατόπιν άσκησης μονομερούς 

δικαιώματος του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά τα ανωτέρω, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση 

των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Υποβαλλόμενα Στοιχεία / Περιεχόμενο Προσφοράς 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

που ονομάζεται «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται: 

 
«Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό 

ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/3006556/2017 
            Παροχή Υπηρεσιών για «Λήψη ενδείξεων παροχών Χαμηλής Τάσης Καταναλωτών» 

 

 

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, εάν και εφόσον αυτό απαιτείται. 

 

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους (Α΄- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Β΄- ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και Γ΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) με τις ίδιες ακριβώς 

επισημάνσεις του φακέλου προσφοράς.  

 

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο. Σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να 

περιέχεται Πίνακας περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται, με αρίθμηση και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. 

 

2. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική 

γλώσσα.  

Ειδικά τα έγγραφα νομιμοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα Πιστοποιητικά 

θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Κατ’ εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

μπορεί να είναι στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3. Εναλλακτικές Προσφορές ή Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

 

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

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 

 

5. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου 

Αναδόχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

 

6. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύμπραξης πρέπει να αναγράφονται η 

πλήρης επωνυμία και διεύθυνση καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 
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7. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και 

να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

8. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και 

η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

 

9. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και 

αποδεχόμεθα, κλπ. 

 

10. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες 

οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η 

αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και 

τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 

προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

 

11. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

 

12. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο προσφέροντας είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών, των 

πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ και ότι έχει μελετήσει 

και αποδέχεται όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 

 

13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

14. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Επιτροπή, επί νομίμως υποβληθέντων εγγράφων και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων 

είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

15. Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτώς εφόσον ζητηθούν, σε 

χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

 

16. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των 

εγγράφων, από τους Διαγωνιζόμενους, υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014. 

 

Όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά (πλην των εγγυήσεων) γίνονται 

δεκτά 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. Ο ΔΕΔΔΗΕ πάντως μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

να ζητήσει την υποβολή πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου. 
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Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 

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

Διαγωνιζόμενοι. Αναλυτικά ο Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει: 

 

 

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α  (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ): 

 

O εν λόγω φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως να περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5): 

 

2.1. Θα υποβάλλονται τα στοιχεία (α, β, γ): 

 

α.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ, για την πλήρη αποδοχή των 

όρων της Διακήρυξης και της Σύμβασης. 

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, σύμφωνα με το παράρτημα 5 που χορηγήθηκε από το 

ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με τη «μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού» από το Διαγωνισμό, η οποία θα φέρει 

ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς στο Διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνονται 

τα εξής:  

 

1. Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 

2. Δεν τελώ : 

i. Σε πτώχευση, 

ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης 

iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

iv. Σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. 

3. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα.  

4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (επί αλλοδαπών να προστεθεί: σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

μου). Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλω να καταβάλω εισφορές είναι 
οι ακόλουθοι (να αναφερθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης).  

5. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών (επί 

αλλοδαπών να προστεθεί: σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου).  

6. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον μου ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, να προσκομίσω 
εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται στη διακήρυξη.  

7. Σε περίπτωση που από την υποβολή της προσφοράς μέχρι την κλήση μου για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα ανωτέρω δηλούμενα, 

αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω αμελλητί τον ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταβολή. 

 

γ.  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, σύμφωνα με το παράρτημα 6 που χορηγήθηκε από το 

ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με τη «συνδρομή κριτηρίων ποιοτικής επιλογής», η οποία θα φέρει ημερομηνία 

την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς στο Διαγωνισμό.  
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Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υποβάλλονται και φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και 

θα υπογράφονται ανάλογα με τη νομική φύση των προσφερόντων, ως εξής : 

•στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ατομική επιχείρηση, από το φυσικό πρόσωπο, 

•στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., από κάθε έναν από τους   

Διαχειριστές αυτών (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις), 

•στην περίπτωση που η προσφέρουσα είναι Α.Ε., από το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις), 

•στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Ένωση/Κοινοπραξία Εταιρειών θα υποβάλλεται 

Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε μέλος αυτής ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε κοινοπρακτούσας 

εταιρείας κατά τα ανωτέρω. 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει ως ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών στο Διαγωνισμό. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της 

υποβολής προσφοράς δεν θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ως εκ τούτου η 

σχετική προσφορά θα κρίνεται ως απορριπτέα. 

 

Είναι ευνόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά πρέπει να περιέρχεται στον Αναθέτοντα 

Φορέα έως τη λήξη της οριζόμενης με τη διακήρυξη προθεσμίας. 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, εφόσον του ζητηθεί από την 

αρμόδια Υπηρεσία, οφείλει εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής να υποβάλει τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά: 

 

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών, από το οποίο θα προκύπτει ότι 

ο Προσφέρων 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 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα αφορά: 

 

α)  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

     και Ε.Ε.), τους 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. 

 

Β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 

 

i. Σε πτώχευση. 

ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  

iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύνανται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού. Εάν 

στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 

Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος με την υποχρέωση συνυποβολής και 

πιστοποιητικού/βεβαίωσης της δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί αδυναμίας έκδοσης – 

χορήγησης των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων. 

 

Στην κατά τα άνω ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

Σημείωση: Τα έγγραφα αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να είναι 

επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του προσφέροντα και να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 

δικαιολογητικά (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5 -πέραν του 2.1. α, που υποβάλλεται εφόσον 

ζητηθεί από την Υπηρεσία και πέραν αυτών που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 

2.6.-) θα απορρίπτονται τυπικά κατά τον έλεγχο των στοιχείων του Φακέλου Α’.   

 

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 ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή σε 

περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. 
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ε. Επικυρωμένο  απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., με το οποίο 

παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό 

ανάθεση υπηρεσία, 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 του 

Διαγωνισμού. 

 

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 Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

(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 Ι.Κ.Ε.  

 

α. Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) περί κατάθεσης του 

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

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

συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη παροχή 

υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 

υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος 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 του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης και των τυχόν 

τροποποιήσεων του με βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής 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. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα  
 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών διατάξεων για έκαστο εξ 

αυτών.  

2.2.6. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την 

προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με θεώρηση από αρμόδια Αρχή του γνησίου 

της υπογραφής, για την εκπροσώπηση του και τον ορισμό του αντικλήτου. 

2.2.7. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων (φυσικών ή και 

νομικών προσώπων). 

 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Το συμφωνητικό 

σύστασης της Κοινοπραξίας/Ένωσης προσώπων, όπου θα συστήνεται η Κοινοπραξία/Ένωση, θα 

αναγράφεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος της υπό ανάθεση 

υπηρεσίας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο –σε ποσοστό-) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Κοινοπραξίας/Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 

συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης (leader), να δηλώνουν 

από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρων την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου, να 

ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης και των μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ. 
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β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, σύμφωνα με τις 

προηγούμενες παραγράφους, καθώς και  

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τους νόμιμους      εκπροσώπους τους 

με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών τους, ότι οι εταιρείες – μέλη της Κοινοπραξίας θα 

ευθύνονται αλληλεγγύως και εις  ολόκληρων για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

δ. Υπογραμμίζεται ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σε περίπτωση Κοινοπραξίας/Ένωσης 

μπορεί να συντρέχουν σε ένα φορέα της Κοινοπραξίας/Ένωσης. 

 

 

2.3  Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων. 

2.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των 

Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προς τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του, το πιστοποιητικό 

πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.     

 

2.5 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 του εκπροσώπου του Διαγωνιζόμενου, 

κατ΄εφαρμογή του άρθρου 57 του Συντάγματος της Ελλάδας,  ότι ο εν λόγω Προσφέρων δεν 

είναι Βουλευτής. Η δήλωση θα αφορά για τις Α.Ε. όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

για τις Ε.Π.Ε. τον ή τους Διαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. τα ομόρρυθμα μέλη και για τα φυσικά 

πρόσωπα το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. (Θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από Έλληνες 

Διαγωνιζόμενους – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.15). 

 

2.6 Τα έγγραφα των παραγράφων 2.2.1. α, β, γ, δ,     2.2.2. α, β,     2.2.3. α,     2.2.4. α,  

δυνητικά, μπορεί να μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους, εντός του Φακέλου 

Προσφοράς τους. 

 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι Διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, η 

οποία θα εμπεριέχεται εντός του Φακέλου Α της προσφοράς τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι 

«όλα τα προβλεπόμενα από το κείμενο του Άρθρου 4 έγγραφα και στις αντίστοιχες 

παραγράφους (ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ παρ. 2.2.1. α,β,γ,δ, -  παρ. 2.2.2. α,β – παρ 

2.2.3. α, παρ. 2.2.4. α) υπάρχουν και θα προσκομισθούν πριν το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών, άρνηση δε ή αδυναμία υποβολής τους δίνει το δικαίωμα στον ΔΕΔΔΗΕ να 

προχωρήσει χωρίς καμιά άλλη διατύπωση στην κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής μας».  

 

3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β  θα περιέχει : 

Ο «Φάκελος Β΄ - Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

 

3.1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το προσωπικό που θα διαθέσει για την εκτέλεση 

της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας «Λήψη ενδείξεων παροχών Χαμηλής Τάσης 

Καταναλωτών» της Περιοχής Καστοριάς της Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας-Θράκης θα 

είναι σύμφωνο   με   τις  απαιτήσεις  του  Άρθρου  8  του  Υποδείγματος  Σύμβασης  της  

Διακήρυξης ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/3006556/2017.  

 

3.2. Προσκόμιση επιστολών από τους κύριους των έργων, που θα δηλωθούν στην υπεύθυνη 

δήλωση περί συνδρομής  των κριτήριων ποιοτικής επιλογής του προσφέροντα, στις οποίες θα 

αναφέρεται ρητώς η έντεχνη, άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του κάθε έργου και θα 

επαληθεύουν τα στοιχεία του Πίνακα Έργων. 
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3.3. Αν κάποιος συμμετέχων δηλώσει ότι θα εκτελέσει το έργο και με υπεργολάβο και ο 

υπεργολάβος συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ανεξάρτητη προσφορά, τότε θα αποκλείονται του 

διαγωνισμού και ο συμμετέχων και ο υπεργολάβος.  

 

3.4. 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, του 

Διαγωνιζόμενου και του Παρέχοντος την εμπειρία 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.  

 

Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τεχνικά μη αποδεκτή όποια προσφορά δεν 

πληροί τις τεχνικές του απαιτήσεις. 

 

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

 

 

4.1. Το συνημμένο σχέδιο (Οικονομική προσφορά) που χορηγείται από την Υπηρεσία με το 

οποίο ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει την προσφορά του.  

Η συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να είναι σαφής, ευδιάκριτη και να γίνεται από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό 

της υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. Δεν 

γίνεται αποδεκτή προσφορά με αρνητική έκπτωση. 

Χειρόγραφη Οικονομική Προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται. 

4.2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συμβάσεως. 

Προσφορές που περιλαμβάνουν αναπροσαρμογή των τιμών, ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή 

οποιουσδήποτε άλλους όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται.  

4.3. Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις, 

εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ με τον συντελεστή που 

θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού τιμολογίου του παρόχου των υπηρεσιών. 

4.4. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και του Τελικού 

προσφερόμενου Τιμήματος, υπερισχύει το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Σε περίπτωση διαφοράς 

των αριθμητικών τιμών και των ολόγραφων, υπερισχύουν οι ολόγραφες.  

4.5. Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων θα υποβληθεί και Πίνακας Κατανομής 

Τιμήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι  δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα 

(180) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής της (ημερομηνία Διαγωνισμού). 

 

Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με τη 

συναίνεση των Διαγωνιζομένων και με αντίστοιχη παράταση της ισχύος της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγυήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

Δεν εφαρμόζεται. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

 Διευκρινίσεις της προσφοράς 

 

7.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τόσο τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

όσο και την τεχνική προσφορά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την 

ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν 

λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά αποκλειστικά ασάφειες των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς.  

 

7.2. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται οπωσδήποτε στον 

προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών συμμετοχής ή των λοιπών εγγράφων της προσφοράς. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

 

8.1 Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο από 

την Επιτροπή 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".  

 

8.2 Η αποσφράγιση θα γίνει σε δύο στάδια σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 

8.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ:  Αμέσως μετά την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που 

έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τις επωνυμίες των 

αντίστοιχων προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των 

προσφορών.  

 

8.4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους Κύριους Φακέλους Προσφορών με τη σειρά με την 

οποία έχουν καταγραφεί οι προσφορές και ελέγχει την ύπαρξη των Φακέλων Α΄ 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»), Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και Γ΄ («Οικονομική Προσφορά»). 

Μετά αποσφραγίζονται ο Φάκελος Α΄ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής») και ο Φάκελος Β΄ 

(«Τεχνική Προσφορά») και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα έγγραφα και στοιχεία που 

υπάρχουν σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων αυτών δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα.  

 

 

8.5. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει κατά σειρά τα στοιχεία που περιέχονται στον Φάκελο Α΄ 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής») και εφόσον αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη Διακήρυξη, δεν θα 

εξετάζεται η τεχνική προσφορά και η προσφορά θα απορρίπτεται ως τυπικά μη αποδεκτή. Η 

Επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τις προσφορές που κατά την κρίση της πρέπει να 

απορριφθούν και τους λόγους της απόρριψης.  

8.6 Σε  κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα  επιστρέφεται, επί αποδείξει, σφραγισμένος  

όπως  υποβλήθηκε  ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .  Η επιστροφή  αυτή  πραγματοποιείται  μετά τη 

λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο  Άρθρο 11 του  παρόντος  για υποβολή  Ενστάσεων, εφόσον ο 

Διαγωνιζόμενος που αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλει Ένσταση.  Επίσης  μπορεί  τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν 
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και πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Ενστάσεων. Σε  αντίθετη περίπτωση ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) θα επιστραφεί στο Διαγωνιζόμενο μετά  την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης 

επί της Ενστάσεως του. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α’  και Β’  θα κρατηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του. 

 

8.7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Υπηρεσία προσκαλεί 

εγγράφως τους Προσφέροντες που οι προσφορές τους έχουν γίνει τυπικά – τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν 

στην αποσφράγιση του «Φακέλου Γ» (Οικονομική Προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 

αποσφράγισης του «Φακέλου Γ».  

Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων οι οποίοι παρευρίσκονται εφόσον 

το επιθυμούν. 

8.8 Ο Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και  

οικονομική παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης, γίνεται μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά 

αποδεκτών προσφορών για την υπόψη «Υπηρεσία» και το κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής που θα προκύψει 

από το μεγαλύτερο  ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των προϋπολογιζόμενων τιμών 

μονάδας του τιμολογίου της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά. 

Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή και είναι οι 

προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, η ανάθεση γίνεται σε έναν από τους προσφέροντες 

τη χαμηλότερη τιμή  μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται παρουσίας τους. 

8.9 Στη συνέχεια η Επιτροπή, προβαίνει σε αξιολόγηση των δικαιολογητικών και στοιχείων του 

Διαγωνιζόμενου με τη χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά τη δυνατότητα του να 

εκτελέσει την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

 

8.10 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. 

 

8.11 Εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που προσφέρει τη μικρότερη προσφορά δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις, εξετάζεται η αμέσως επόμενη προσφορά στη σειρά κατάταξης  και ούτω καθεξής, 

ώστε να εξευρεθεί ο ανάδοχος που θα εξασφαλίσει την έγκαιρη, άρτια και οικονομική εκτέλεση 

του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 Διαδικασία και δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

9.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην 

καταχώρηση σε πρακτικό των προσφερόντων κατά σειρά κατάταξης, και καλεί τον Ανάδοχο, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης.  
9.2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 7 της παρούσας.  

9.3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που 

κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014. 

9.4. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης η 

Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

9.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα 
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συμπληρώσει, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, εφόσον η 
παράταση αιτιολογείται επαρκώς.  

9.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 

από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τις δηλώσεις περί μη 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία με τον προσφέροντα που προσέφερε την αμέσως επόμενη κατά σειρά κατάταξης 

τιμή, και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Απόφαση κατακύρωσης 

 

10.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

αποβαίνει θετικός, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ως αποφαινόμενο όργανο εκδίδει την 

πράξη κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων 
αξιολόγησης των προσφορών.  

10.2. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται αμέσως σε όλους τους προσφέροντες επί 

αποδείξει με τον πρόσφορο κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ τρόπο και ειδικότερα με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Προσφυγές – Λήψη γνώσης προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης – 

Εμπιστευτικότητα 

 

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 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

Οι προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται 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. 

Οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία: α) δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεμοιοτυπία 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 Ν. 4412/2016. 

Oι συμμετέχοντες δύνανται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των προσφορών, πλην 

εμπιστευτικών – απορρήτων, κατά τις φάσεις της κάθε αποσφράγισης και της προσκόμισης των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.  

Oι προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τις διατάξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως 
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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 12ο 

Ματαίωση διαγωνισμού 

 

12.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιαδήποτε φάση μέχρι 

την κατακύρωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

● Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τις ζητούμενες υπηρεσίες.  

● Αν η χαμηλότερη τιμή που προσφέρθηκε κρίνεται ασύμφορη 

● Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού.  

● Αν η διαδικασία διεξήχθη χωρίς την τήρηση των κανόνων με συνέπεια τον επηρεασμό των 

αποτελεσμάτων  

● Αν το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό 

 

12.2. Σε περίπτωση ματαίωσης οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.  

ΑΡΘΡΟ 13ο  

 Σύναψη Σύμβασης με τον Ανάδοχο 

 

13.1. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας κατά της απόφασης κατακύρωσης ή, κατά 

περίπτωση, την απόρριψή τους,  ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.  

13.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η 

εγγύηση συμμετοχής και η διαδικασία κατακύρωσης επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα, που 

προσέφερε την αμέσως επόμενη κατά σειρά κατάταξης τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης και να υπογράψει 

τη σύμβαση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

 Σύμβαση – Τροποποιήσεις 

 

14.1. Επιτρέπεται χωρίς άλλη προϋπόθεση, η τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον η αξία της 

τροποποίησης είναι κάτω από το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

14.2 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, περιλαμβανόμενης 

της υποκατάστασης, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Υπεργολαβία - Επίκληση τεχνικών και  οικονομικών ικανοτήτων τρίτων φορέων 

 

15.1 Ο οικονομικός φορέας  οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του, το τμήμα της σύμβασης 

που προτίθεται να αναθέσει σε μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (δεν τίθεται όριο υπεργολαβικής 

ανάθεσης επί της αξίας της σύμβασης), καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στο 

πρόσωπο των υπεργολάβων δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου 

αναδόχου.  

15.2 Ο οικονομικός φορέας δύναται να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, άσχετα από 

τη νομική φύση των δεσμών που τον συνδέουν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, όπως 

για παράδειγμα με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό 
αυτό. 

15.3 Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της 

επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
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στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο αν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 

τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

 

1. 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 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 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 17ο 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 

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

Διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και τευχών 

του Διαγωνισμού. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ   διατηρεί   το   δικαίωμα   να   μεταθέσει   την   ημερομηνία   υποβολής προσφορών 

ή να επιφέρει τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης.  Οι τροποποιήσεις αυτές θα 

περιλαμβάνονται σε Συμπλήρωμα της Διακήρυξης, έκδοση του οποίου θα ανακοινώνεται στο 

ΚΗΜΔΗΣ και 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 πρότασης 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 18ο 

Δημοσίευση  Διακήρυξης 
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Η Διακήρυξη και τα υπόλοιπα τεύχη του Διαγωνισμού δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ και 

αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) (www.deddie.gr ) από 09 Οκτωβρίου 2017. 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 

 

 

 

 


