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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. Υπόδειγμα Σύμβασης (Συμφωνητικό) με τα παραρτήματα της  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσιών – Σύστημα Προσφοράς/Κριτήρια  

Ανάθεσης - Επιλογής 

2.1 Ο προϋπολογισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών δώδεκα (12) μηνών και είναι:  

87.000,00€ (Ογδόντα επτά χιλιάδες ευρώ). 

 

Οι υπηρεσίες που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο θα έχουν αντικείμενο και όρους 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο Σύμβασης και τα παραρτήματά 

της. 

2.2 Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά την κρίση της μπορεί να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο  

έως 50% ή να το μειώσει έως 30% με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος 

χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών ή να εγείρει άλλες 

απαιτήσεις . 

 

2.3 Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης επί του προϋπολογιζόμενου ποσού της Υπηρεσίας και κριτήριο ανάθεσης το 

μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογιζόμενου ποσού της 

Υπηρεσίας. 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την ενιαία έκπτωση  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 και η ενιαία έκπτωση που προσφέρεται με αυτό θα 

πρέπει να συμπληρωθεί ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία της 

ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η προσφορά κάθε 

Διαγωνιζόμενου καλύπτει οπωσδήποτε το όφελος του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα και 

λοιπές επιβαρύνσεις αυτού. 
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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 το χαμηλότερο τίμημα, 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, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της 

Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

1. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Μετά τη λήξη της ανωτέρω 

διάρκειας η Σύμβαση δύναται να παραταθεί, μέχρι έξι (6) μήνες με άσκηση από την 

Εταιρεία μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης και μετά από έγγραφη ενημέρωση του 

Αναδόχου ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της Σύμβασης, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να 

ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Υποβαλλόμενα Στοιχεία / Περιεχόμενο Προσφοράς 

4.1 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  

ΔΠΝ /Περ. Ηρακλείου 4001831/2017 

«Βοηθητικές υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών της 

Περιοχής Ηρακλείου » 
 

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΄- ΤΥΠΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 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.  
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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 πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία 

και διεύθυνση καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

 

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

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

αποδεχόμεθα, κλπ. 

 

9. 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 υποψήφιο Ανάδοχο. 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. 

 

10. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 

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

υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 

 

11. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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. 

 

12. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομειώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 
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13. 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 υποψήφιο Ανάδοχο και 

δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

14. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτώς εφόσον 

ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

 

15. 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. 

 

 

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  (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ): 

 

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, δ): 

 

α.  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής σύμφωνα  με το συνημμένο  υπόδειγμα  της 

Επιχείρησης και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 6 του παρόντος. 

 

β.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Επιχείρησης, για την πλήρη 

αποδοχή των όρων της Διακήρυξης και της Σύμβασης. 

 

γ. 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:  
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[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 σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (επί αλλοδαπών να προστεθεί: ή σε 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου) 

ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (επί αλλοδαπών να προστεθεί: ή σε παρόμοια 

διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του), δεν έχω 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχω αναστείλει τις 

επιχειρηματικές μου δραστηριότητες. 

  

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.]. 

 

δ.  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.  

 

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 ίδιο το φυσικό 

πρόσωπο 

•στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Ε.Π.Ε., προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και  Ι.Κ.Ε., από κάθε έναν από τους Διαχειριστές αυτών (ισάριθμες ανεξάρτητες 

δηλώσεις) 

•στην περίπτωση που η προσφέρουσα είναι Α.Ε., από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις) 

•στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Ένωση/Κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη 

Εταιρειών, η συνδρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός από 

τα μέλη της ή κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται αποκλεισμό της 

προσφοράς της ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης και  θα υποβάλλονται 

Υπεύθυνες Δηλώσεις από κάθε μέλος αυτής ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε μέλους 

της Ένωσης/Κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης κατά τα ανωτέρω. 
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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. 

 

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης πρέπει να συμπίπτει 

με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή 

αντιπρόσωπό του, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατ’ ακολουθία των 

εγγράφων που εμπεριέχονται σε αυτή, λογίζεται αυτή της ημερομηνίας αποστολής της, 

εφόσον η τελευταία αποδεικνύεται με αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής 

ταχυδρομικής υπηρεσίας ή επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με φορτωτικό 

έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης κ.ο.κ. 

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) Έλληνες διαγωνιζόμενοι (φυσικά πρόσωπα): 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν 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) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (επί αλλοδαπών να 

προστεθεί: ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου) ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (επί αλλοδαπών να 

προστεθεί: ή σε παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής του), δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

 

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι (φυσικά πρόσωπα): 

 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,  όπως 

αναφέρονται παραπάνω στην παρ. Α1. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (επί αλλοδαπών να 

προστεθεί: ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου) ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (επί αλλοδαπών να 

προστεθεί: ή σε παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
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εγκατάστασής του), δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

 

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. Α) και Β) ανάλογα. 

 

Ειδικά για τα ποινικά μητρώα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές στην περίπτωση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) για το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης , από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 

του Ν. 4412/2016,  όπως αναφέρονται  στην παρ. Α1) του παρόντος. 

 

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 στα παραπάνω εδάφια 

Β) και Γ) πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους 

της έδρας του υποψηφίου 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) θα απορρίπτονται τυπικά κατά τον 

έλεγχο των στοιχείων του Φακέλου Α΄ και τυχόν ενστάσεις δεν θα γίνονται 

αποδεκτές, ακόμα και αν ο προσφέρων με την ένστασή του υποβάλλει εκ των 

υστέρων τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

 

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. 
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δ. Βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν 

τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. 

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

το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να 

αναληφθεί η 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, 

κάτοικος Αθηνών 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, 

κάτοικος Αθηνών 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 
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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 

ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου, να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος 

της Κοινοπραξίας/Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

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  ολόκληρον 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  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας κατά την ισχύουσα Νομοθεσία. 

2.4 Ασφαλιστική Ενημερότητα από ΟΑΕΕ ή ΤΣΜΕΔΕ ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό 

οργανισμό του υπεύθυνου ή των υπευθύνων των Διαγωνιζόμενων, οι οποίοι ορίζονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 (έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου) του 

παρόντος, καθώς επίσης και από το ΙΚΑ για το προσωπικό τους (πρωτότυπο ή 

ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία). 

 

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). 

 

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 Τα ονόματα των καταστημάτων των τραπεζών με τους οποίους συνεργάζονται οι 

Διαγωνιζόμενοι και βεβαιώσεις των τραπεζών για τη συνεργασία τους. 

 

3.2 Τη σύνθεση του προσωπικού (στελέχωση) κατά ειδικότητα επαγγέλματος που θα 

χρησιμοποιηθεί στις υπό ανάθεση Υπηρεσίες. 
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3.3. 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. 

 

3.4. 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.  

 

3.5. Εάν ο Διαγωνιζόμενος επικαλεσθεί την αντίστοιχη εμπειρία άλλων Φορέων, 

ανεξάρτητα από την νομική φύση των υφιστάμενων σχέσεων με αυτούς, οφείλει να 

αποδείξει στο ΔΕΔΔΗΕ, ιδίως μέσω παροχής Εγγυήσεων εκ μέρους των άλλων 

Φορέων, ότι με τη χρήση της ικανότητάς τους θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

Σύμβαση επιτυχώς. Η απόδειξη των αναφερομένων γίνεται καταθέτοντας Υπεύθυνες 

Δηλώσεις του Νόμου 1599/86, 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. 

 

Γίνεται αποδεκτή όμως ένσταση κατά της τεχνικής απόρριψης προσφοράς, εφόσον ο 

προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις της ένστασής του συμμορφώνεται με 

τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

 

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 

Συμβατικού 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. 
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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 

 

6.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως 

συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της συμβάσεως και συγκεκριμένα σε          

87.000,00 x 2% = χίλια επτακόσια σαράντα ευρώ (1.740,00€).  

 

6.2. Η εγγύηση έχει τη μορφή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που εκδίδεται από 

πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με τον ν. 

2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα δικαίωμα αυτό, ή από το 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  

Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί επίσης να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού.  

6.3. Η εγγύηση ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

6.4. Στον ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και τη σύναψη της συμβάσεως και στους λοιπούς 

προσφέροντες, αν δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης, μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες 

από την ανακοίνωση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης απόρριψης της προσφοράς 
τους είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.  

6.5. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ 

αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει 

ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά με τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και 

την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας, δεν προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο Παράρτημα 7 της 

παρούσας ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υποβολή της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

την υπογραφή της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 Διευκρινήσεις 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.  
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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΄ («Τυπικά Στοιχεία»), Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και Γ΄ 

(«Οικονομική Προσφορά»). Μετά αποσφραγίζονται ο Φάκελος Α΄ («Τυπικά Στοιχεία») 

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΄ («Τυπικά Στοιχεία»). Εφόσον το περιεχόμενο του Φακέλου Α’ είναι 

σύμφωνο με τη Διακήρυξη, η Επιτροπή αξιολογεί το Φάκελο Β’ ελέγχοντας την 

πληρότητα των εγγράφων που περιέχονται σε αυτόν και την γένει συμμόρφωση της 

τεχνικής προσφοράς με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.  

Στην περίπτωση που το περιεχόμενο του Φακέλου Α’ δεν είναι σύμφωνο 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 και ανακοινώνει το περιεχόμενο του 

πρακτικού στους παρευρισκόμενους.  

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

σφραγισμένος όπως υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς και η "Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής". 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 και πριν από 

τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της 
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Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) και η "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής" θα επιστραφούν στο 

Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔΔΗΕ, επί της Ενστάσεως του. 

Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α  και Β πλην της "Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής", 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 κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί 

τoυ προϋπολογιζόμενου ποσού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην Οικονομική 

Προσφορά. 

Σε περίπτωση πλειόνων προσφερόντων το χαμηλότερο τίμημα λόγω ισοτιμίας ή 

ισοδυναμίας προσφορών η ανάθεση γίνεται σε έναν από τους προσφέροντες το 

χαμηλότερο τίμημα μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται παρουσία τους. 

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

στοιχείων του Διαγωνιζόμενου με το μικρότερο τίμημα, προκειμένου να διαπιστώσει αν η 

προσφορά του ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά τη 

δυνατότητα του να εκτελέσει την υπό ανάθεση υπηρεσίας. 

 

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 από άποψη μειοδοσίας 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 μειοδοσίας, και καλεί τον 

μειοδότη, 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.  
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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 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 μειοδοσίας 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 Διευθυντής Περιφέρειας Νησιών 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.  

10.3 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με 

επιτόπια μελέτη στο γραφείο 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 απόφασης κατακύρωσης. Η κλήση των 

ενδιαφερομένων για να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης μπορεί να 

γίνει τηλεομοιοτυπικά ή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ενστάσεις – Λήψη γνώσης προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης – 

Εμπιστευτικότητα 

 

11.1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται το αργότερο στο ήμισυ του 

χρόνου μεταξύ της τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης και της 

καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών. 

11.2. Ενστάσεις κατά κάθε άλλης πράξης των οργάνων που θα διεξάγουν το 

διαγωνισμό, θα υποβάλλονται εντός προθεσμίας (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της πράξης στον οικονομικό φορέα. 

11.3. Τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζουν εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την υποβολή της ένστασης, μετά την πάροδο της οποίας η 
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ένσταση θεωρείται απορριφθείσα. 

11.4. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λεωφ. 

Συγγρού 112, ΤΚ 11741. 

11.5. Αρμόδιος για την εκδίκαση των ενστάσεων σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού, ήτοι 

ενστάσεων κατά της Διακήρυξης, κατά το τυπικό στάδιο και μετά το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών, είναι ο Διευθυντής Περιφέρειας Νησιών. 

Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του 

Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη μόνο του 

υπηρεσιακού οργάνου που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. 

 

11.6. Oι συμμετέχοντες δύναται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των προσφορών, 

πλην εμπιστευτικών – απορρήτων, κατά τις φάσεις της κάθε αποσφράγισης και της 

προσκόμισης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.  

11.7 Oι προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τις διατάξεις 

που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 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 έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, 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 μειοδοσίας τιμή και 

ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει 
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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 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.  
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Επιπροσθέτως, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, με απόφαση 

των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, 

προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η Σύμβαση καταγγέλθηκε από 

το ΔΕΔΔΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού.  

3. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή συστημένη 

επιστολή στον Ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος έχει 

το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από 

αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.   
 

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 οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης. 

Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε Συμπλήρωμα της Διακήρυξης, 

έκδοση του οποίου θα ανακοινώνεται 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 

 
Η Διακήρυξη και τα υπόλοιπα τεύχη του Διαγωνισμού δημοσιεύονται (αναρτώνται) στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) (www.deddie.gr ) από 27/04/2017. 

 

http://www.deddie.gr/
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Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

                                                                                                  ΗΜΕΡ…. ….     

Προς τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

………………. 

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ’ εσάς 

υπέρ του…………………………………………………………………………….ο οποίος εδρεύει στην 

………………………….παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως, 

από το δικαίωμα να προβάλλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες τις οποίες παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ σχετικά 

με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 

862, έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 

μέχρι του ποσού των …………€ για την συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζομένου στο 

Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την …………. για 

«…………………………….» σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Τεύχη της 

Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΝ / Περιοχή Ηρακλείου-4001831/2017. 

 

           Η εγγύησή σας αυτή αφορά μόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από 

την συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου σας καθώς και σε περίπτωση 

κατακύρωσης σ’ αυτόν την υπογραφή σχετικής Σύμβασης και την παράδοση σ’ εσάς 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Η παρούσα 

εγγύηση δεν εκτείνεται και στις υποχρεώσεις του Διαγωνιζόμενου με την εκτέλεση της 

σχετικής Σύμβασης. 

           Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 

παραπάνω Διαγωνιζόμενος έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση του από εκείνες 

ανέλαβε με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 

παρούσα να σας καταβάλλουμε αμελλητί και χωρίς καμία αντίρρηση το ποσό της 

εγγύησης στο σύνολο του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά 

το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε 

εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Διαγωνιζομένου και χωρίς να ληφθεί 

υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή 

του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση 

της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 

          Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή σας θα εξακολουθεί να ισχύει για 7 μήνες 

μέχρι την εκπλήρωση από τον Διαγωνιζόμενο όλων των υποχρεώσεων , τις οποίες έχει 

αναλάβει με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και μέχρι την, από μέρους σας, 

επιστροφή της παρούσας σ’ εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας 

απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

                                                                                                                  

ΗΜΕΡ……….. 

 

ΠΡΟΣ 

Τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την παρούσα μας εγγυούμαστε ρητώς, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα ως αυτοφειλέτες και ευθυνόμενοι σε ολόκληρο υπέρ του 

Αναδόχου σας (1)                           ο οποίος εδρεύει στην (2)                          

και μέχρι του ποσού των (3)                        ευρώ για την πλήρη και 

εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Ανάδοχος με 

την σύμβαση σας αρ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΝ / Περιοχή Ηρακλείου για το 

έργο: «                                 » της οποίας αντίτυπο μας παραδόθηκε και 

βεβαιώνεται η λήψη του με την παρούσα. 

2. Δηλώνουμε επίσης ότι παραιτούμαστε ρητώς και ανεπιφύλακτα από την 

ένσταση για το ευεργέτημα της διήζησης του δικαιώματος  μας να προβάλλουμε 

εναντίον σας όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις 

του πρωτοφειλέτου και ιδιαίτερα κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 

862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα καθώς και των από αυτά τυχόν 

δικαιωμάτων μας.   

        

3.    Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης αποφανθείτε ότι ο 

Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που ανέλαβε με την ως 

άνω σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, αμέσως , 

χωρίς αντίρρηση και σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολόκληρο ή μέρος του ποσού 

αυτής της εγγύησης. Η πληρωμή θα γίνει χωρίς εξουσιοδότηση, συγκατάθεση ή 

άλλη σύμπραξη του Αναδόχου και χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν ενστάσεις, 

επιφυλάξεις , προσφυγές του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια για την μη 

κατάπτωση της παρούσας εγγυητικής επιστολής ή για την θέση αυτής σε 

δικαστική μεσεγγύηση. 

    

4. Δηλώνουμε, ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή, θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο 

Ανάδοχός σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω σύμβαση 

και με τα συμπληρώματά της και μέχρι να λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας που 

θα μας απαλλάσσει από αυτήν. 

Σημείωση: 

(1) Η εμπορική επωνυμία του Αναδόχου 

(2) Η διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου 

(3) Το ανώτατο ποσό της εγγυήσεως 

(4) Ο αριθμός της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στη πρώτη σελίδα της Σύμβασης 

(5) Πλήρη περιγραφή του έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

Ο            κάτωθι           υπογεγραμμένος 

……………………………………………………………………………………………..,    που εκπροσωπεί νόμιμα 

την Εταιρεία ……………………………………………………………. που συμμετέχει στη Διακήρυξη 

Διαγωνισμού υπ’ αρ. ……………………… της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων 

των Όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που περιλαμβάνονται στην ως άνω 

Διακήρυξη, τους μελέτησα και τους αποδέχομαι ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα για 

λογαριασμό της ως άνω εταιρείας. 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Υπογραφή …………………………………. 

 

Ημερομηνία                              

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για -------------------- -----  

---------------------------------------------------------------------------  

1. ------------------------------------------------------------------------  

2. ------------------------------------------------------------------------  

3. ------------------------------------------------------------------------  

 

δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από 

κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που 

απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση.  

 

 

Οι Δηλούντες 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Υπογραφή …………………………………. 

 

Ημερομηνία                              
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς μου στον διαγωνισμό ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4001831/2017:  

 

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 σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (επί αλλοδαπών να προστεθεί: ή σε 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου) 

ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (επί αλλοδαπών να προστεθεί: ή σε παρόμοια 

διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του), δεν έχω 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχω αναστείλει τις 
επιχειρηματικές μου δραστηριότητες. 

 

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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, και σε σχέση με τον διαγωνισμό  

ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4001831/2017 δηλώνω ότι:  

 

1. Έχω εκτελέσει τις ακόλουθες συμβάσεις που έχουν αντικείμενο όμοιο προς την 

προκηρυχθείσα, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ                                             

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

6.1. Ο πίνακας  θα συνταχτεί  ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις απόδειξης 

εμπειρίας: 

 
6.1.1 Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό πρόσωπο και κατέχει εμπειρία βοηθητικών 

υπηρεσιών μελετών από προηγούμενες Συμβάσεις με το ΔΕΔΔΗΕ που εκτελέστηκαν ή 

εκτελούνται οφείλει να προσκομίσει: 

 

- αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου του Μηχανικού 

 
6.1.2 Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό πρόσωπο και κατέχει εμπειρία βοηθητικών 

υπηρεσιών μελετών από προηγούμενη απασχόλησή του με εργοδότη το ΔΕΔΔΗΕ οφείλει 

να προσκομίσει βεβαίωση από το ΔΕΔΔΗΕ στην οποία να αναφέρονται 

 

- Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων βοηθητικών υπηρεσιών Μελετών Δικτύων 

Διανομής και Παροχών που έχει εκτελέσει ή έχει υπογράψει. 

 

Επίσης πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου του Μηχανικού 

 
6.1.3 Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Νομικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει: 

 

- δήλωση του ατόμου που κατέχει την εμπειρία και τη σχέση του με το Νομικό 

πρόσωπο. 

 

- τα αντίστοιχα έγγραφα για το άτομο που κατέχει την εμπειρία όπως περιγράφονται 

στις παραγράφους 6.1.1 και 6.1.2, ανάλογα με την περίπτωση. 
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6.1.4 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, καταθέτοντας Υπεύθυνες Δηλώσεις του Νόμου 1599/86 αυτού και του 

παρέχοντος την εμπειρία. 

Επιπλέον οφείλει να καταθέσει τα αντίστοιχα έγγραφα του φορέα που κατέχει την 

εμπειρία σύμφωνα με τις παραγράφους 6.1.1, 6.1.2 και 6.1.3, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα εξετασθούν, θα επαληθευτούν και θα αξιολογηθούν από το 

ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. 

 

2. Προκειμένου για προσφορές νομικών προσώπων που έχουν περισσότερους του ενός 

νόμιμους εκπροσώπους, η υπεύθυνη δήλωση αρκεί να υπογράφεται από ένα από 

αυτούς, που έχει σχετική εξουσία κατά το καταστατικό και τις τυχόν αποφάσεις 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων.  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου) το οποίο θα 

υποβάλλεται ανάλογα με τη νομική φύση του Διαγωνιζόμενου, για τις Α.Ε. τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις Ε.Π.Ε., τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τις Ι.Κ.Ε. τον ή τους Διαχειριστές και για τα 
φυσικά πρόσωπα το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 

Σε περίπτωση που στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να 

υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν 
στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού.  

 

2. Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του Διαγωνιζόμενου ή άλλης 

αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε 

πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, 

δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ούτε ευρίσκεται σε ανάλογη 

κατάσταση και ανάλογο πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του 
διαγωνιζόμενου στις ανωτέρω καταστάσεις.  

 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος κατά τον χρόνο κοινοποίησης της ειδοποίησης για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του για 

καταβολή φόρων και τελών.  

 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος κατά τον χρόνο κοινοποίησης της ειδοποίησης για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του για 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, προς τους οποίους έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών.  
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, 

κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 

βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του 

υπόχρεου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα 
βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού.  

 

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 

που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984.  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
Περιοχή Ηρακλείου 

 

                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                                          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4001831-2017 

 

«Βοηθητικές υπηρεσίες μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών της Περιοχής 

Ηρακλείου Κρήτης, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών 

(τοπογραφική αποτύπωση μηχανικοί-ηλεκτρολογικοί υπολογισμοί και 

κοστολόγηση)». 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:………………………………… 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………… 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………… 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ (€) 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%) 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΤΙΜΗΜΑ (€) 

87.000,00€ 
  

 

Στις ανωτέρω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας 

(προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος.  

 
 
Γενική ενιαία έκπτωση επί του Προϋπολογιζόμενου Ποσού  

 

……………………………………………………………………………………%. 
(Το ποσοστό  έκπτωσης συμπληρώνεται ολογράφως ) 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 
 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

 

 


