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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Άρθρο 1 

 

Αναθέτων φορέας- Προϋπολογισμός Έργου- Κριτήριο ανάθεσης 
 

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις 
διατάξεις  


-  του ν. 4412/2016.  
-  της παρούσας Διακήρυξης 

- του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» (Α΄ 30) και το π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α΄ 66), όπως ισχύουν 

 

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή)., για την ανάδειξη Αναδόχου στο Έργο 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE 

ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : 

1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ 
2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ», 

συνολικού Προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
τετρακοσίων Ευρώ (2.380.400,00.€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο 
Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί  το ανώτατο όριο προσφοράς.  

 
Το τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά στις εργασίες εγκατάστασης ανέρχεται 

σε επτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οχτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (762.828,00 ) εκ 
των οποίων  διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οχτακόσια σαράντα οχτώ ευρώ 
(228,848,00 €) για το τμήμα των ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 

πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (533.980,00€) για 
το τμήμα των Ενεργειακών Έργων. 
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Άρθρο 2 
 

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

 

1. Αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Ειδικών 
Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Συμβάσεων) , Λεωφ. Συγγρού, αριθ. 98-100, 

Αθήνα Τ.Κ 117 41, τηλ. 210 9090635, 9090637, 9090631  fax 201 9090632  
 
2. Η δημοσίευση είναι υποχρεωτική όπως ορίζει το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. 

Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα: 
 

 Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 6 της 
παρούσας, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 

(www.deddie.gr/el/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-diagwnismwn-
deddie/pinakas-diakiruksewn-diagwnismwn-dieuthunsis-eidik), όπου θα 
παραμείνουν αναρτημένα τουλάχιστον μέχρι και τη διεξαγωγή του 

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

 
 Επίσης το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

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

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι και την έκτη (6) ημέρα πριν από τη 

λήξη της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. 
Οι αιτήσεις ενδιαφερομένων για διευκρινίσεις επί στοιχείων της Διακήρυξης, 

θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν μέχρι και την δωδέκατη (12η) 
ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας 
Σε περίπτωση που οι παραπάνω προθεσμίες είναι αργίες, νοείται η 

προηγούμενη αυτών εργάσιμη ημέρα  
Η σχετική επικοινωνία γίνεται πάντοτε εγγράφως. 

 

 
Άρθρο 3 

 

Χρηματοδότηση έργου

 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ. 
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Άρθρο 4 
 

Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 
 
 

1.  Το έργο της διακήρυξης θα εκτελεστεί στη νήσο Ρόδο (κωδικός NUTS: EL42)  
και αφορά την πραγματοποίηση μίας (1) καλωδιακής γραμμής 150 kV, XLPE για 

τη διασύνδεση του Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ με το Κέντρο Διανομής ΡΟΔΟΥ μήκους 
1.974 m και μίας (1) καλωδιακής γραμμής 150 kV, XLPE για τη διασύνδεση του 
Κέντρου Διανομής ΡΟΔΟΥ με τη Ζεύξη ΣΟΡΩΝΗΣ μήκους 1.979 m, οι 

οποίες έχουν κοινή όδευση. Το συνολικό μήκος δηλαδή των καλωδιακών 
γραμμών του Έργου είναι 3.953 m. 

  
 Στο υπόψη Έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια του συνόλου των απαιτουμένων 

υλικών και εξαρτημάτων καθώς και η πραγματοποίηση του συνόλου των 
απαιτουμένων εργασιών, ώστε οι υπόψη διασυνδετικές γραμμές να 
παραδοθούν στο ΔΕΔΔΗΕ έτοιμες προς χρήση. 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

α. Η προμήθεια μονοπολικού υπογείου καλωδίου ισχύος, τάσεως 150 kV με 

μόνωση από X-LPE διατομής 1x800 mm² Al , μήκους 11.859 m περίπου. 
(CPV:31321300 - DA18) 

 
β. Η προμήθεια τηλεφωνικού καλωδίου πιλότ (50x2x0,8), μήκους 2.078 m 

περίπου (CPV:32572300-6– DA-18) 

 
γ. Η προμήθεια καλωδίου σαράντα οκτώ (48) οπτικών ινών, μήκους 4.151 m 

περίπου (CPV:32562000 – DA-18). 
 
δ. Η προμήθεια των συνδέσμων καλωδίων (ισχύος, πιλότ και οπτικών ινών ), των 

ακροκιβωτίων εξωτερικού χώρου και των λοιπών απαραίτητων υλικών 
(CPV:44322000-3).  

 
ε. Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών 

εργασιών εγκατάστασης των υπογείων καλωδίων 150 kV XLPE, της 

εγκατάστασης υποδομής (σωληνώσεων και φρεατίων) για την μελλοντική 
τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων οπτικών ινών, όπως και της εγκατάστασης του 

καλωδίου Πιλότ και καλωδίου σαράντα οκτώ (48) οπτικών ινών 
(CPV:45314310-DA17).. 

 
στ. Η πραγματοποίηση εργασιών σύνδεσης και τερματισμού των καλωδίων 

(CPV:44322200). 

 
ζ. Η πραγματοποίηση δοκιμών των καλωδίων και εξαρτημάτων στο εργοστάσιο 

του Αναδόχου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές (CPV:7343000) . 
 
η. Η φόρτωση, μεταφορά, των  καλωδίων, εξαρτημάτων και υλικών 

(CPV:60000000) 
 

θ. Οι δοκιμές κατά την εγκατάσταση και μετά την ολοκλήρωση του Έργου 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (CPV:7343000  DA20).  
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2. Στα τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω Μειοδοτικού Διαγωνισμού  
περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι με τους οποίους θα εκτελεστεί το Έργο, 

προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του  Αναδόχου και 
αναλύονται τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του Έργου, οι απαιτούμενες 
ποσότητες υλικών και εργασιών καθώς και οι απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές. 
 

3. Η συνολική προθεσμία (διάρκεια) του Έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε  ισχύ της Σύμβασης. 
 

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

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

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

τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής 

τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των 
Υπεργολάβων, που απασχολούνται στo πλαίσιο της Σύμβασης, η Εταιρεία 

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

 
Άρθρο 5 

 
Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα 

 
Δεν προβλέπεται υποδιαίρεση της Σύμβασης σε τμήματα 

 
 

Άρθρο 6 
 

Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 
 
Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και 

εγγράφων: 
 



 Η παρούσα Διακήρυξη, 
 Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

 Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης 
 Τιμολόγιο Προσφοράς 

 Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
 Τεχνική Περιγραφή του Έργου 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Σχέδια  
 Γενικοί Όροι Σύμβασης 
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 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς 
 Τεύχος «Ασφαλίσεις» 

 Τεύχος «Υποδείγματα»,  
Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος 
των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο 

κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών.  
 

 
 
 

Άρθρο 7 

 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαδικασίας 

 
1.Η παραλαβή και η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 101 της 

Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 

98- 100…τ.κ. 11741 1ος όροφος. τηλ. 210 9090466, στις  15 Μαρτίου  
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης Προσφορών) 

ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Εταιρεία. 
 

Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 
εταιρειών διακίνησης εντύπων, είτε με κατάθεσή τους από τον Προσφέροντα 
στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τη Διαδικασία 

Υπηρεσίας (Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, Λεωφ. Αθηνών 72, 
2ος όροφος, 185 47 Ν. Φάληρο, Αθήνα), με ευθύνη του Προσφέροντος σε 

σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης 
Αυτές οι Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν 
σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την 

ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών. 
 

2. Προσφορές που περιέρχονται στην Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 
την παραπάνω ημερομηνία υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας. 

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

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

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

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας . 
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα τελική 

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων.  
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Άρθρο 8 
 

Συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία 
 
1. Οι προσφέροντες Οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

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

α) ένα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
 
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ. 
 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 

συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 
 
  

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

3.Μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
των προσωρινών συμπράξεων υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

254 του ν. 4412/2016 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 

ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 
 
4. Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 8, 9, 10 και 11 της παρούσας, λαμβανομένων 
υπόψη των όρων και απαιτήσεων του άρθρου 12 της παρούσας.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων των 

άρθρων 8 και 11 της παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της 

ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10 αρκεί να ικανοποιείται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης, ενώ η πλήρωση των απαιτήσεων του 

άρθρου 9 αρκεί να ικανοποιείται από ένα από τα μέλη της ένωσης ανά είδος 

κριτηρίων, όπως τυχόν προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο.  

Τα προαναφερόμενα όσον αφορά την πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 9 
και 10 της παρούσας, ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση στήριξης 

στις ικανότητες άλλων φορέων. 
 

5. Μέλος Προσφέρουσας Ένωσης Επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα 

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

 
6. Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον ίδιο 

εκπρόσωπο. 
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Άρθρο 9
 

Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας

 
Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς (εφεξής Προσφέροντες) θα πρέπει να 

πληρούν τα κάτωθι κριτήρια τεχνικής -  επαγγελματικής ικανότηταςι: 
 
 

1.1 Θα πρέπει να έχουν εργοστάσιο δόκιμο παραγωγής καλωδίων υψηλής τάσης 
όπου και αποκλειστικά θα γίνουν η παραγωγή και οι δοκιμές των καλωδίων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν παράγει ή να έχουν συμβολαιοποιήσει, κατά το 
χρονικό διάστημα από 01.01.2008 έως την ημ/νία υποβολής της προσφοράς, 
50 km καλωδίου, τάσης μεγαλύτερης ή ίσης των 66 kV, είδους μόνωσης και 

μεθόδων παραγωγής όπως τα περιγραφόμενα στα τεύχη της Διακήρυξης 
 

 
1.2 Όσον αφορά τις εργασίες εγκατάστασης : Θα πρέπει οι  προσφέροντες να 

έχουν εκτελέσει επιτυχώς κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2008 έως την 

ημ/νία υποβολής της προσφοράς, έργα εγκατάστασης υπογείων καλωδίων 
υψηλής τάσης (66kV ή μεγαλύτερης), συνολικού μήκους καλωδίων 

τουλάχιστον δέκα (10) χιλιομέτρων. Επίσης εάν πρόκειται για ελληνικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία έργου Α2 τάξης για 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και κατηγορία έργου 1ης τάξης για Έργα 
Ενεργειακά, ενώ εάν είναι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις άλλων χωρών 

(χωρών της ΕΕ ή/και άλλων χωρών) να είναι εγγεγραμμένες σε αντίστοιχο 
Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για κατηγορίες Έργων ανάλογες με 

αυτό που δημοπρατείται και οι οποίες και σύμφωνα με τη νομοθεσία που 
ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων Έργων.. 

 

2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων 
του άρθρου αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας της παρ. 3 β του άρθρου 76 του ν. 
4412/2016. 

  

3. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ ή/και 
δεν διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία, τα προαναφερόμενα  στην παράγρ. 1.2 

μπορούν να εξασφαλίζονται με χρήση Υπεργολάβων που θα προτείνει ο 
διαγωνιζόμενος για κάθε κατηγορία εργασιών (ενεργειακά, Η/Μ), οι οποίοι 
θα πληρούν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. 
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Άρθρο 10 
 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

Να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία 
3.500.000,00€ κατ’ ελάχιστο. Για επιχειρήσεις που λειτουργούν για χρονικό 

διάστημα μικρότερο της τριετίας ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών διαμορφώνεται 
συναρτήσει της ημερομηνίας έναρξης των δραστηριοτήτων τους. 

 
 

 

Άρθρο 11 
 

Λόγοι αποκλεισμού 

 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

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

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

οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

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

τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 

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

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

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

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

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 

(Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

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

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

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
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τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

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

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία   

ή/και  

η Εταιρεία μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

2.2.Όταν έχουν επιβληθεί εις βάρος του προσφέροντος μέσα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
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«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και 

ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 

2.  

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

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραπάνω 

παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 

7 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.  

4.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
253 του ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, δηλαδή τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος 

Β' του βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 23 των Γενικών Όρων. 

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

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

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

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

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

262 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

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

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

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

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

25 της παρούσας, 

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

διαδικασία λήψης αποφάσεων της Εταιρείας, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

 

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

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

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

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

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

μετοχών – Εξωχώριες Εταιρείες). 

6. Η Εταιρεία αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 

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

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

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

στις παραγράφους 1, 2.2. και 4 του παρόντος άρθρου μπορεί να προσκομίζει 
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στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

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

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

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

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

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

ισχύει η απόφαση. 

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

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

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό). 

Άρθρο 12 
 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
 
1. Εφόσον οι Προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν την οικονομική, 

χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτων, 
προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στα 

άρθρα 9 και 10 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να 
παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα Διακήρυξη εγγυήσεις. 

 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να 

αποδείξει, ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα 
τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. 
Απόδειξη είναι το σχετικό συμφωνητικό των φορέων αυτών για τον σκοπό 

αυτό. 
 

2. Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Προσφέροντος και του τρίτου 
καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Προσφέροντα θα 
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί Ανάδοχος, στη Σύμβαση. 

 
3. Η συνδρομή λόγων αποκλεισμού κατά τις παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 11 θα 

ελεγχθεί και στο πρόσωπο των τρίτων φορέων, οπότε με την προσφορά πρέπει 
να υποβληθούν για τους τρίτους φορείς τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως και 
για τον προσφέροντα. 

 
Η Εταιρεία θα απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα 

που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 11 της παρούσας, τους 

οποίους ανέφερε η Εταιρεία. 
 

Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση 
φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 
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11 της παρούσας. 
4. Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της 
επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς 
μπορούν, ωστόσο, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας, ο 

ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, στον αναδειχθέντα 
Προσφέροντα και τον τρίτο τη σύναψη Κοινοπραξίας μεταξύ τους και την 

συμπερίληψη του κοινοπρακτικού τους στη Σύμβαση. 
 

 
Άρθρο 13 

 

Γλώσσα διαδικασίας 
 

1.Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων 

των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

2.Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α' 188).  

 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 

διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ”Apostile” 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και η μετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης, είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
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έγγραφο με την σφραγίδα ”Apostile”, σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο καθώς επίσης και οι εγγυητικές επιστολές εφόσον 

ακολουθούν το συνημμένο στη Διακήρυξη υπόδειγμα μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 

 

Άρθρο 14 

 
Σύστημα προσφοράς 

 


1 Η Διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με ελεύθερη 

συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου  
 

2 Οι Προσφέροντες προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας, τα ασυμπλήρωτα 
«Τιμολόγιο Προσφοράς» και «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», με 
τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. 

 
3 Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 

Προσφέροντος και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να 
συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ 
της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη 

συμπλήρωση έστω και μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 
 

Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Προσφέρων στο «Τιμολόγιο 
Προσφοράς» περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και 

λοιπές επιβαρύνσεις του Προσφέροντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 
33 και 37 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. 

 

Το τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», αποτελεί 
συμπληρωματικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από 

τον Προσφέροντα όλα τα κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του 
τεύχους «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι διαφορετικές  από 
εκείνες που έχουν αναγραφεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» για τις ίδιες 

εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο Τεύχος «Προμέτρηση – 
Προϋπολογισμός Προσφοράς», οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού βάσει του τεύχους «Τιμολόγιο Προσφοράς» και η 
προσφορά  θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω διορθώσεις της 
Επιτροπής Διαγωνισμού . Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται 

παραπομπή στην προσφορά, ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η 
παραπομπή στη διορθωμένη προσφορά. 

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

 
α. Οι τιμές μονάδας όπως προσφέρονται με το «Τιμολόγιο Προσφοράς». 

β. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων επί τις τιμές, που 
διαμορφώνει την δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 
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γ. Τα επιμέρους αθροίσματα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισμα του 
συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του Έργου 

που προβλέπεται με την προσφορά. 
 

Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη 

συμπληρωθεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του τεύχους 
«Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς». 

 
 
4 Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής : 

-  Τιμολόγιο προσφοράς (για συμπλήρωση) 
-  Προμέτρηση – Προϋπολογισμός προσφοράς (για συμπλήρωση). 

 
5 Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η 
Προσφορά του θα απορριφθεί. 
 

6 Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά 
οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του 

νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα 
 
 

 
Άρθρο 15 

 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

Οι Προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 15 
μηνών που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των 

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

ΔΕΔΔΗΕ, με τη συναίνεση των προσφερόντων και με αντίστοιχη παράταση της 
ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, για χρονικό διάστημα ίσο με την 

αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς κατ’ ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ματαιώνονται, εκτός αν ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 

οι λοιποί προσφέροντες. 
 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 16 
 

Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαδικασία 

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

Εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με 

υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ για το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων 
δέκα ΕΥΡΩ (47.610,00€ ΕΥΡΩ), που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού 

Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το έργο χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση.  
 

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

 

2. Η εγγύηση συμμετοχής θα εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη 

συνδεδεμένα προς την ΕΕ, σε κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία 
περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 

139/27.06.97) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό.. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Το κείμενο της ως 

άνω Εγγυητικής θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
τεύχος «Υποδείγματα». 

Ο Διαγωνιζόμενος εναλλακτικά των ανωτέρω εγγυήσεων, δύναται να υποβάλει 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου ποσού. 

 
3 Οι παραπάνω εγγυήσεις θα έχουν ισχύ το λιγότερο τριάντα (30) ημέρες μετά 

την ημερομηνία λήξης της ισχύος των προσφορών, όπως καθορίζεται ανωτέρω. 
Η Εταιρεία μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν:  

 
 ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 
 
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της σύμβασης 

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

Διακήρυξη. 
 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες: 
 

 μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
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 μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων 
προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
 
 μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

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

 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής 
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς 

τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.  

 
 

 
Άρθρο 17 

 

Υποβαλλόμενα στοιχεία 
 

 
1. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής 

προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο 

αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), 
δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) και το 
όνομα και τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του 
Αντικλήτου του.  

 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ή σε άλλη 

κατάλληλη συσκευασία, που ονομάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κυρίως 
φάκελος), στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται: 
  

"Προσφορά για τον διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας ΔΕΕΔ-23/ 
"Έργο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV 

ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ 
ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : 
1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ 

2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ», 
 

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

 
2. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

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

Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 και 
 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  

 
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος Γ, με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά 
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τα οριζόμενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας . 
 

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

 
3. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που 

περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η 
συστημένη επιστολή από την Εταιρεία ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της Εταιρείας) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
 
4. Το πρωτότυπο της προσφοράς υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από 

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

εκπρόσωπο αυτών.  

 

Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα εκ των 

οποίων το ένα θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή (πχ. cd). Σε περίπτωση διαφοράς 
υπερισχύει το πρωτότυπο. Εφόσον κατά την αποσφράγιση διαπιστωθεί 

παράλειψη υποβολής αντιγράφου, ο Προσφέρων δεν απορρίπτεται αμέσως, 
αλλά καλείται, εντός τακτής προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή, να 
προσκομίσει το ελλείπον αντίγραφο. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στο 

πρωτότυπο και το αντίγραφο υπερισχύει το πρωτότυπο.  
 

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

αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
 

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

διαγωνισμού περιέχονται στα άρθρα 21 και 23 της παρούσας.  

 
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.  

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

που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης, δεν γίνονται δεκτές και τυχόν 

προσφορές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία. 

 
9. Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους που συμμετάσχουν στη διαδικασία, ότι 

Προσφορά, η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια των άρθρων 8 

έως 12 της παρούσας, θα απορριφθεί. 
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Άρθρο 18  

 
Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 

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

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την Εταιρεία δεν λαμβάνεται υπόψη. 

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

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς 
το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα που θεσπίζονται με το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο 

δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

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

διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια 

ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης. 

 
4. Η Εταιρεία μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόκλησης, το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να 
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις 

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

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την Εταιρεία, εάν 
επίκειται αποκλεισμός του προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
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Άρθρο 19 

 
Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

 
1. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 11 της παρούσας, 

 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 
τα άρθρα 8, 9 και 10 της παρούσας. 

 

γ) ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005 (Α` 30). 

 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 
ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 

της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων η 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης.  

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με την δική του 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 και αντίστοιχη 

υπεύθυνη δήλωση, για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 

2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 της παρούσας, κρίνονται α) κατά την 
ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, 
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 23 και γ) 

κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 26 της παρούσας. Αν 
στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 
έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του 
άρθρου 7. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι (6) μηνών 
που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 12 της 

παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
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του άρθρου 11 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (άρθρα 8, 9,10).  

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

κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 11.  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 

προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

 

3. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

3.1. για την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της παρούσας: απόσπασμα του 

ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα 

των δύο τελευταίων περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11. 

3.2.1.για την παράγραφο 2 του άρθρου 11: πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία αντίστοιχα.  

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

 φορολογική ενημερότητα  
 ασφαλιστική ενημερότητα  

 
3.2.2. για την παράγραφο 2.2. του άρθρου 11:πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

3.3.για την παράγραφο 4(β) του άρθρου 11: πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους 
οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα 

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

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

 
3.4.Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. 3.1, 3.2 και 3.3 

πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 11, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 11 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

 

3.5.Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11, υποβάλλεται 
επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν 

συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου 4 του άρθρου 11, για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται 

πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, 
ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του 

Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

3.6. Δικαιολογητικά της παρ. 5 του Άρθρου 11. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου 5 
του άρθρου 11 υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη 

εταιρία:  

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

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

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

-αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  
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Ειδικότερα 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν 

μόνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και 
τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η 
απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι 

οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 7 του παρόντος. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας 

τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:  

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

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.  
 αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, 

όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς.  

 Κάθε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.      
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην 

οποία έχουν την έδρα τους, ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

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

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 
 
 Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 

1% των μετοχών.  
 

 Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση 
μετόχων (με ποσοστό ίσο ή άνω του 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

 
Σε αντίθετη περίπτωση ο οικονομικός φορέας οφείλει να αιτιολογήσει τους 

λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι.  
 
Η εταιρεία δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται 

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

διαδικασία. 
 

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

δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 

του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», σύμφωνα με 
το υπόδειγμα, στο Τεύχος «Υποδείγματα». 
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4. Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής 
καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας του άρθρου 9 

 
4.1. Επαγγελματική καταλληλότητα για την άσκηση της δραστηριότητας 
 

(α) Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ από την οποία να προκύπτει 
ότι τηρούνται τα κριτήρια του άρθρου 9.   

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 

περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 
 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 9 της παρούσας. 

. 
4.2 Απόδειξη τεχνικής ικανότητας (Εμπειρίας) 
 

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της απαιτούμενης στο άρθρο 9 της 
παρούσας εμπειρίας, οι Προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν: 

 

4.2.1Πλήρως συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων, σύμφωνα 
με τα συνημμένα στο Τεύχος «Υποδείγματα» της Εταιρείας, όπου θα 

αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες που οι προσφέροντες (ή μέλη 
Συμπράξεων) έχουν προμηθεύσει ή συμβολαιοποιήσει, κατά το χρονικό 

διάστημα 01.01.2008 έως την ημ/νία υποβολής της προσφοράς καλώδιο 
τάσης μεγαλύτερης ή ίσης των 66 kV  είδους μόνωσης και μεθόδων 
παραγωγής όπως τα περιγραφόμενα στα τεύχη της Διακήρυξης. 

 
 Στον πίνακα αυτό θα αναφέρονται οι ποσότητες των παραπάνω  καλωδίων 

που έχουν παραχθεί στο εργοστάσιο του Αναδόχου, ο αριθμός της 
Σύμβασης, η χρονολογία κατασκευής και παράδοσής των καθώς και 
βεβαιώσεις και στοιχεία για την συμπεριφορά τους μέχρι σήμερα από τους 

χρήστες. 
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4.2.2.Πλήρως συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων, σύμφωνα 

με τα συνημμένα στο Τεύχος «Υποδείγματα» της Εταιρείας, όπου θα γίνεται 
μνεία, παρομοίων κατασκευών των Προσφερόντων και θα αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις και οι χώρες που οι Προσφέροντες (ή μέλη Ένωσης 

Επιχειρήσεων ή συνεργαζόμενοι) έχουν εγκαταστήσει υπόγεια καλώδια 
υψηλής τάσης (66kV ή μεγαλύτερης) παρομοίων χαρακτηριστικών με τα 

ζητούμενα από τη Διακήρυξη από 01.01.2008 έως την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς. 
Οι εν λόγω Πίνακες θα πρέπει να αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

εν λόγω Έργων, τον προϋπολογισμό τους, τις ποσότητες των βασικών 
εργασιών, την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης, όπως επίσης τη 

συμβατική και την πραγματική ημερομηνία περάτωσης του Έργου και για τα 
υπό εκτέλεση το ποσοστό που θα έχει εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς κλπ.  
 
Οι Πίνακες θα συνοδεύονται από συστατικές επιστολές καλής εκτέλεσης και 

ικανοποιητικής λειτουργίας των επιμέρους αναγραφόμενων σε αυτούς 
Έργων. Οι επιστολές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον είναι 

υπογεγραμμένες αρμοδίως από τους χρήστες ή τους κυρίους των Έργων 
αυτών.  
 

4.2.3 Οι Πίνακες που ζητούνται παραπάνω (παρ. 4.2.1 και 4.2.2) με τις 
συνημμένες σε αυτούς βεβαιώσεις – επιστολές θα εξετασθούν, 

επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια 
αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Εάν από τα παραπάνω δεν 
αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, η απαιτούμενη εμπειρία, 

η αντίστοιχη Προσφορά θα απορριφθεί.  
 

 
4.3. Αναφορικά με τυχόν υπεργολάβους:  

 

 Δηλώσεις συνεργασίας υπεργολάβων (όπως αυτός καθορίζεται στη 
διακήρυξη), με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με τον 

Προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης του έργου.  
Η δήλωση συνεργασίας δύναται να προέρχεται από υπεργολάβο που 
αντικαθιστά τον αρχικώς δηλωθέντα. Οι δηλώσεις συνεργασίας θα είναι 

υπογεγραμμένες από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους και των δύο 
συνεργαζομένων και θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παραγρ. 4.2 του παρόντος άρθρου και επιπλέον την έκταση της συνεργασίας. 
 

Εφόσον κάποιος εκ των ως άνω προτεινομένων υπεργολάβος δεν τύχει της 

εγκρίσεως της Εταιρείας, ο Προσφέρων, υποχρεούται πριν την κατακύρωση 
της Σύμβασης να προτείνει για έγκριση στην Εταιρεία άλλον. 
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5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του 
άρθρου 10 

 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται από:  

 
5.1. Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα των ισολογισμών του Προσφέροντος των 

τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση των λογαριασμών εκμετάλλευσης και των 

αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο εφόσον ο 
Προσφέρων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. Εάν ο Προσφέρων είναι Ατομική ή 

Προσωπική Επιχείρηση και μόνο στην περίπτωση που η τελευταία δεν έχει 
υποχρέωση από το Νόμο να συντάσσει ισολογισμούς, θα υποβληθεί Υπεύθυνη 
Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η δραστηριότητα (τζίρος) του 

Προσφέροντος για το ίδιο πιο πάνω χρονικό διάστημα και για κάθε χρόνο 
χωριστά. Εάν ο προσφέρων λειτουργεί για διάστημα μικρότερο της τριετίας, 

απαιτείται η προσκόμιση ισολογισμών για το όποιο διάστημα λειτουργίας του 
και μόνον.  

 
5.2.Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι 

Προσφέροντες και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους.  

 
 

6. Λοιπές Απαιτήσεις 
 
7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων  

 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VIIΙ του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
 Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον 

επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 

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

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

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

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον 

προσκομίζουν «ενημερότητα πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των κάτωθι δικαιολογητικών  

 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου της παραπάνω παραγράφου 3.1 της 
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παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της παραπάνω παραγράφου 

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

παραπάνω παραγράφου 3.3 της παρούσας 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο, όσον αφορά στο λόγο 
αποκλεισμού του άρθρου 11 παρ.4. (θ)  

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

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

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

ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
 

Άρθρο 20 
 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
 

Τα έγγραφα νομιμοποίησης του Προσφέροντος είναι τα εξής: 
 

1 Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
 

1.1.Όταν ο Προσφέρων είναι Α.Ε. 

 
α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το τελευταίο 

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

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

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

δ.  Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. 
με το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στη Διαδικασία προκειμένου να 
αναληφθεί το δημοπρατούμενο Έργο στην οποία θα καθορίζεται και το 

πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την 
Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αττικής που εξουσιοδοτείται 

να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της 
Διαδικασίας. 

 

1.2.Όταν ο Προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. 
 

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

αντίστοιχα στοιχεία του ΓΕΜΗ. 
 

β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται 
έγκριση συμμετοχής στη Διαδικασία προκειμένου να αναληφθεί το 
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δημοπρατούμενο Έργο και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, 

κάτοικος Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που 
έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. 

 

1.3. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ι.Κ.Ε. 
 

α. Πράξη σύστασης της εταιρείας. 
β. Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) περί κατάθεσης του 

Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν μετά την 

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

έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, προκειμένου να αναληφθεί η 
δημοπρατούμενη Παροχή υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα 

πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και 
ο αντίκλητος, κάτοικος Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

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

 
α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης και των 

τυχόν τροποποιήσεών του με βεβαίωση του ΓΕΜΗ περί εταιρικών 

μεταβολών. 
β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 

που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και τον 
αντίκλητο, κάτοικο Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. 

 
1.5. Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως 

την Προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με θεώρηση από την αρμόδια 
Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό 
του αντικλήτου του, κατοίκου Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει 

τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. 
 

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

σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 
κλπ.  

2.2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό 
της, για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη Διαδικασία, στην οποία θα 
καθορίζεται επίσης και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 

υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αττικής που 
εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 

διεξαγωγή της Διαδικασίας. 
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές της 
Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. 

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

ισοδύναμες δηλώσεις κατά το δίκαιο της χώρας τους.  
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4. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που χορηγήθηκε από τον 

ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης και των 
τυχόν Συμπληρωμάτων της, καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπικών 
συνθηκών του Έργου.  

 
4.1. Στην περίπτωση υποβολής Προσφορών από Ενώσεις (κοινοπραξίες /  

συμπράξεις) μεταξύ Επιχειρήσεων, κάθε μία Επιχείρηση θα υποβάλει:  
 

α) Δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στην Ένωση (κοινοπραξία / 

σύμπραξη), με την οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις 
συνέστησαν την εν λόγω Ένωση για να αναλάβουν το Έργο μαζί και ότι 

ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη συμμετοχή 
τους στη Διαδικασία και την εκτέλεση του Έργου, ενιαία, αδιαίρετα και σε 

ολόκληρο.  
 
β) Το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης 

της Ένωσης (κοινοπραξίας / σύμπραξης), ή δεσμευτική δήλωση 
συνεργασίας με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών ή σχετικό 

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

 
 

Άρθρο 21  
 

Περιεχόμενο Προσφοράς 

 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων υποβάλλεται 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας και περιλαμβάνει, 

επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά   

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

(Φάκελος Β) (όπου απαιτείται) 
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

 
Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται πίνακας περιεχομένων, στον 

οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται με την αρίθμηση, 
βάσει του παρόντος Άρθρου και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. 

 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 
αναφέρονται, στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, 

ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.  
 
Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, 

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

Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 
γίνονται δεκτά σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 και σε απλά, ευανάγνωστα 
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φωτοαντίγραφα των αρχικών εγγράφων, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών. 
Ειδικότερα για τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

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

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

 
 

2. Φάκελος Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

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

να περιέχει τα ακόλουθα:  
 

α) Την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 του άρθρου 
19.1 της παρούσας  

β)  Την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 20 και 

γ) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 16 της παρούσας 


 

3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει (μαζί με Πίνακα 
Περιεχομένων) : 

 

Ο Φάκελος Β «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα ακόλουθα: 
 

3.1. Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι κατασκευαστικές μέθοδοι, 
που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Προσφέρων κατά την εκτέλεση των 

διαφόρων επιμέρους τμημάτων του έργου. Ειδικότερα στην Τεχνική Έκθεση 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :  
α. Μέσα και μέθοδοι κατασκευής του καλωδίου καθώς και περιγραφή των 

στρώσεων του καλωδίου. 
β. Τρόπος συναρμολόγησης και σύνδεσης των ακροκιβωτίων και  

συνδέσμων. 
γ. Τρόπος εγκατάστασης και γείωσης του καλωδίου και μέσα δοκιμών του 

εγκατεστημένου καλωδίου. 

δ. Πίνακα του ελάχιστου απαιτούμενου Μηχανικού εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

τον αριθμό τεμαχίων, το είδος, τον τύπο, τη μέση ημερήσια απόδοση και 
το χρόνο προσκόμισης στο Εργοτάξιο. Επίσης θα δηλώνεται ο χρόνος 
κατασκευής του και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα αποδεικνύεται από 

επίσημα στοιχεία (ιδιόκτητος, προς αγορά ή προς ενοικίαση).  
 Από την Τεχνική Έκθεση θα πρέπει να προκύπτει η επάρκεια του μηχανικού 

εξοπλισμού, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό ο 
Προσφέρων. 
 

3.2.. Τις σελίδες των Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών Περιγραφών στις 
οποίες ζητείται η συμπλήρωση στοιχείων, κατάλληλα συμπληρωμένες  

 
3.3. Τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου όλων των καλωδίων και των εξαρτημάτων 

τους 
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3.4. Όλες οι απαιτούμενες μελέτες, προδιαγραφές, τεχνικές περιγραφές, σχέδια 

και στοιχεία, με αναλυτικές πληροφορίες αρχών σχεδιασμού και λειτουργίας 
για κάθε τμήμα του προσφερόμενου Εξοπλισμού του Έργου, σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και στην έκταση που απαιτείται για την πληρότητα 

της προσφοράς, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις σχετικές 
παραγράφους των Τεχνικών Περιγραφών  

 
3.5. Πρόγραμμα κατασκευής, παράδοσης και εγκατάστασης του Εξοπλισμού μαζί 

με λεπτομερειακό Πρόγραμμα Έργου. 

 
3.6  Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Προσωπικού του Διαγωνιζόμενου, το 

οποίο θα περιλαμβάνει τα Επικεφαλής στελέχη κατ' ειδικότητα με τις 
αρμοδιότητες καθενός χωριστά  

 
3.7. Καταλόγους και περιγραφικό υλικό που παρέχει γενικά στοιχεία του 

προσφερόμενου  εξοπλισμού καθώς και του προσφερόμενου σετ εργαλείων 

 
3.8 Πλήρως συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων, σύμφωνα 

με τα συνημμένα στο Τεύχος «Υποδείγματα» της Εταιρείας, όπου θα 
αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες όπου έχουν προμηθευτεί ή 
συμβολαιοποιηθεί οι σύνδεσμοι και ακροκιβώτια (Παράγραφοι Β3 και Β4- 

Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής) χαρακτηριστικών και σχεδίασης όπως τα 
περιγραφόμενα στα τεύχη της Διακήρυξης  κατά το χρονικό διάστημα 

01.01.2008  έως την ημ/νία υποβολής της προσφοράς. 
Στον πίνακα αυτό θα αναφέρονται οι ποσότητες των παραπάνω  υλικών 
σύνδεσης και τερματισμού που έχουν παραχθεί στο εργοστάσιο του 

κατασκευαστή τους, ο αριθμός της Σύμβασης, η χρονολογία κατασκευής και 
παράδοσής των καθώς και βεβαιώσεις και στοιχεία για την συμπεριφορά 

τους μέχρι σήμερα από τους χρήστες. 
Ο προσφέρων δύναται να προσφέρει, χωρίς καμία διαφοροποίηση στην 
Οικονομική του Προσφορά, δύο ή περισσότερα είδη συνδέσμων και 

ακροκιβωτίων αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι θα είναι διαφορετικών 
κατασκευαστών.  

Για κάθε κατασκευαστή του ανωτέρω εξοπλισμού που δεν θα κατασκευαστεί 
από τον Διαγωνιζόμενο, θα πρέπει να υποβληθεί δεσμευτική δήλωση 
συνεργασίας με το Διαγωνιζόμενο που θα είναι υπογεγραμμένη από 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους και των δύο συνεργαζομένων και 
επιπροσθέτως θα περιλαμβάνει την επωνυμία του κατασκευαστή, 

διεύθυνση, τοποθεσία εργοστασίου, είδος εξοπλισμού και το σημείο 
φόρτωσης για τον εξοπλισμό που θα κατασκευαστεί για λογαριασμό του 
Διαγωνιζόμενου. 

 
4. Φάκελος Γ «Οικονομική Προσφορά» 

 
4.1. Ο φάκελος Γ «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένα, ως προς 

τη μορφή και το περιεχόμενο, τα χορηγηθέντα από την Εταιρεία ειδικά 

έντυπα Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 6 της παρούσας. 
  Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη 

πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια και να φέρουν την υπογραφή και τη 
σφραγίδα του προσφέροντος.  
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Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι, 
προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το προσφερόμενο τίμημα. 

 
4.2. Ειδικότερα, τα έντυπα που υποβάλλει ο Προσφέρων για την παρούσα 

Διακήρυξη, δεδομένου ότι η Ανοικτή Διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα 
προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου  είναι: «Το 
«Τιμολόγιο Προσφοράς» και το Τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός 

Προσφοράς». Η συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων θα γίνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 14. 

 
4.3. Τυχόν προσφερόμενη έκπτωση επί του συνολικού τιμήματος του έργου ή επί 

των επί μέρους τιμών μονάδας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο τεύχος 

Τιμολόγιο προσφοράς Η έκπτωση θα αναγράφεται ολογράφως, αριθμητικώς 
και ποσοστιαία. Σε περίπτωση διάστασης θα υπερισχύει η ολογράφως 

αναγραφόμενη τιμή.


4.4. Τον Πίνακα κατανομής τιμήματος (σε περίπτωση κοινοπραξίας/σύμπραξης).  

 
 

Επισημαίνεται ότι:  
 
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν είναι 

συμπληρωμένες όλες οι τιμές του Τιμολογίου 
 

β) Αν παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 
λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 

οικονομική προσφορά.   
 

Άρθρο 22  
 

Υπεργολαβία 
 

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

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

 
2. Αν το/α τμήμα/τα της σύμβασης, το/α οποίο/α ο προσφέρων προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%)  της συνολικής αξίας της σύμβασης, η Εταιρεία 
 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
11 της παρούσας για τους υπεργολάβους, με την υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 και τα δικαιολογητικά του άρθρου 20 και 

του άρθρου 19, κατά περίπτωση  
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, όταν, από την ως άνω επαλήθευση, προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού του. 
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Άρθρο 23 
 

Παραλαβή, Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών 
 
 

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά 

την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια 
συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξη επίδοσης των προσφορών, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 7 της 

παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 

πρωτόκολλο της Υπηρεσίας για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές 
κατά το άρθρο 7 της παρούσας (σημειώνεται ότι στην συνοδευτική επιστολή 

υποβολής της προσφοράς αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής, 
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και κατόπιν η επιστολή 
πρωτοκολλάται) και σε καταφατική περίπτωση, οι εν λόγω προσφορές 

παραλαμβάνονται για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

 
2. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής 

τους σε σχετικό πίνακα της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον οποίο ειδικότερα 

αναφέρονται η σειρά προσέλευσης και η επωνυμία του οικονομικού φορέα. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 

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

 

3. Στησυνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη 
σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι Προσφέροντες και ελέγχει την ύπαρξη 

των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ.  
Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν περιλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό φακέλων, τότε η 
Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 

 
4. Κατόπιν, η αρμόδια Επιτροπή στην ίδια δημόσια συνεδρίαση παρουσία των 

παρισταμένων εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων αποσφραγίζει τους Φακέλους 
Α και Β  των προσφορών, προβαίνει σε καταγραφή όλων των δικαιολογητικών 
και την μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.  

 
5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 21 (Φάκελος Α) της παρούσας, κατά τη σειρά της κατάθεσης 
των προσφορών.  
Η Επιτροπή ελέγχει και εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέραν 

των προβλεπομένων στη Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις 
που εμπίπτουν στην παράγραφο 8 του Άρθρου 17 της παρούσας. 

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

6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις 
υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο 

υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά 
στον αρμόδιο εισαγγελέα.  

 
7. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρεί στην φάση της τεχνικής 

αξιολόγησης 

 
 

9.Τεχνική Αξιολόγηση 
 

9.1. Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των 
δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β  προκειμένου 
να διαπιστώσει αν η Προσφορά του Προσφέροντος ανταποκρίνεται πλήρως 

στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά στη δυνατότητα του 
Προσφέροντος να κατασκευάσει το Έργο έντεχνα, έγκαιρα και άρτια. 

 
9.2 Ελέγχονται και αξιολογούνται τα υποβληθέντα στοιχεία (μελέτες, σχέδια, 

περιγραφές, αρχές σχεδίασης και λειτουργίας, κ.λπ.) για τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό. 
 

9.3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της, μπορεί 
να επικοινωνεί εγγράφως απευθείας με τους Προσφέροντες, για την παροχή, 
εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά κατά περίπτωση, 

αναγκαίων διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων (σχετικά με το τεχνικό μέρος της 
προσφοράς), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας. 

   
9.4.Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη 

Διακήρυξη, την αλληλογραφία με τους προσφέροντες και αποφασίζει ποιές 

Προσφορές είναι αποδεκτές.  
 

9.5.Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφέρεται στα ανωτέρω και 
ανακοινώνεται στους προσφέροντες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να προβούν σε 
προδικαστική προσφυγή  

 
9.6.Ο Φάκελος Γ από την Επιτροπή Διαγωνισμού επιστρέφεται σε κάθε 

Προσφέροντα που αποκλείστηκε μετά την άπρακτη παρέλευση των 
προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ένδικων βοηθημάτων ή 
σε περίπτωση που ασκηθούν, μετά την έκδοση απόφασης επί των ενδίκων 

αυτών βοηθημάτων. 
 

10. Οικονομική Αξιολόγηση 
 
10.1.Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προσκαλεί εγγράφως τους αποδεκτούς 

Προσφέροντες, να παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ 
(οικονομική προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 

της αποσφράγισης αυτού. Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, 
αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ και μονογράφονται και αριθμούνται όλα τα 

έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν. 
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10.2.Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει κατ’ αρχάς αν οι Προσφέροντες υπέβαλαν 

με το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 21 της παρούσας και ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, οικονομικά στοιχεία των Προσφορών.  
 

10.3.Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει αν οι Προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από 
τους Οικονομικούς Όρους των Τευχών της Διακήρυξης, για όσα στοιχεία 
περιλαμβάνονται στο ΦΑΚΕΛΟ Γ της Προσφοράς. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

αποκλίσεων τέτοιας φύσεως τέτοια Προσφορά απορρίπτεται. 
 

10.4.Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλμάτων και 
συντάσσει τον σχετικό Πίνακα Μειοδοσίας.  

 
10.5.Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση ισομειοδοσίας δύο ή περισσοτέρων 

προσφερόντων, η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί εγγράφως όλους τους 

ισομειοδοτούντες σε διαδικασία κλήρωσης ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και παρουσία των ισομειοδοτούντων.  

 
10.6.Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να φέρει σε πέρας το 

έργο της, μπορεί να επικοινωνεί εγγράφως απευθείας με τους 

Διαγωνιζόμενους, για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή 
θα εκτιμά και θα ορίζει κατά περίπτωση, αναγκαίων διευκρινίσεων ή 

συμπληρώσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας. 

 
10.11.Ο Πίνακας του ανωτέρω σταδίου περιλαμβάνεται στο Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προσβολής τους με προδικαστική 
προσφυγή.  

 
 
 

Άρθρο 24 
 

Προσφυγές Προσφερόντων 
 

 

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

 
2. Οι Προσφυγές αυτές ασκούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο 

νόμος για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της 

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

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

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, πλην του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 

 
3. Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή, απευθύνεται στην Υπηρεσία που διενεργεί 
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τη Διαδικασία και εξετάζεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Εταιρείας, 
το οποίο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση γι’ αυτήν σε προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της και την γνωστοποιεί 
εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Αν παρέλθει άπρακτη προαναφερθείσα 
προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.   

Συγκεκριμένα: 
 Προσφυγές κατά της Διακήρυξης εξετάζονται από τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
 Προσφυγές κατά του Πρακτικού αξιολόγησης των φακέλων Α και Β 

εξετάζονται από Επιτροπή των  Γενικών  Δ/ντών Ανάπτυξης και Διαχείρισης 

Δικτύου και το Γενικό Δ/ντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών. 
 Προσφυγές κατά του Πρακτικού αξιολόγησης του Γ φακέλου (οικονομική 

αξιολόγηση) και κατά της Απόφασης κατακύρωσης εξετάζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο 

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

οποία κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής. 

 
5. Για τον σκοπό της άσκησης προσφυγής στους Διαγωνιζόμενους κοινοποιούνται 

αντίγραφα των Πρακτικών. Οι Διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να λάβουν γνώση 

των προσφορών των άλλων Διαγωνιζομένων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με 
οπτική θεώρηση στον χώρο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, 

ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δύο 
εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.  

 

. 
 

 
Άρθρο 25 

 

Κλήση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης - Κατακύρωση – 
Ματαίωση  Διαδικασίας. 

Αναγγελία Ανάθεσης 
 

1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, .είκοσι (20) ημερών, 
τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 19 και 20 της παρούσας.  

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

στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την υποβολή τους. 
 
2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται πρόσθετη προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν που μπορεί να 
παρατείνεται κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ εφόσον τούτο αιτιολογείται επαρκώς.  



38 
 

Σε περίπτωση παροχής πρόσθετης προθεσμίας, η δεκαήμερη προθεσμία 
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης εκκινεί από την επομένη της λήξης 

της πρόσθετης προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών 
 

α) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

 
β) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
 
γ) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 
άρθρα 8, 9,10 και 11 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας.  
 

3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Εταιρείας για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει 
με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 της παρούσας.  
 

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

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, των άρθρων 9,10 και 11, 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 

5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη Πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο εξουσιοδοτημένο όργανο της Εταιρείας για τη λήψη απόφασης, 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

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

εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και 

τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που μπορούν να συμφωνηθούν στο στάδιο 
αυτό μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Μειοδότη/εκείνου που υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 
7. Η Εταιρεία κοινοποιεί αμέσως, επί αποδείξει, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
 
8. Η σύναψη της συμβάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την 

παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της απόφασης 
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ανάθεσης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά, ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με επιστολή και εφόσον 

προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 

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

9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 

του προσωρινού αναδόχου σε ημερομηνία που καθορίζεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

10.Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 24 της παρούσας και στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο 

στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36 και 37 του ν. 

4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται με επιστολή, να υποβάλει μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των 

άρθρων 19 και 20 της παρούσας.  
 
11.Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 8 
και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 9, 10 και 11, κοινοποιείται η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε 
ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

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

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

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

αποτέλεσμα του Διαγωνισμού 

 
β.  εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό 

για την Εταιρεία 
 
γ.  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού 

 
δ. εάν υπάρξουν αλλαγές των αναγκών της Εταιρείας. 
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Άρθρο 26 
 

Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης 
 

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

Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου όπως αυτά τελικά 
διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο Όργανο της Επιχείρησης. 

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

των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Υλικών. Αν διαπιστωθεί 

πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα 
ζητηθεί η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής. Επιπλέον, θα του υποβληθεί 

μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έλεγχος γνησιότητας 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα διενεργείται και στην περίπτωση 

υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ) με τον Ανάδοχο. Εάν 
διαπιστωθεί από τον έλεγχο η πλαστότητα της επιστολής Καλής Εκτέλεσης δεν 
θα υπογράφεται η Σ.Σ και θα κινείται ομοίως η διαδικασία έκπτωσης του 

αναδόχου από την όλη Σύμβαση.  
 

 
Άρθρο 27 

 
Τύπος Ένωσης (Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) 

 
1. Σε περίπτωση ένωσης, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της 

και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της 
ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα 
και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό 

εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή σε αυτή 
όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.  

 

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

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

 
 

Άρθρο 28 
 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 
 
1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία (υποβολή Προσφοράς) 

ισοδυναμεί με δήλωση του Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων 
της σχετικής Διαδικασίας, καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών της 

Διακήρυξης. 
  

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

Συμπληρώματα της Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως 
και η Προκήρυξη της Ανοικτής Διαδικασίας. 
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3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να 

αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν 
υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί η 

Διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στη Διαδικασία και υποβάλλουν 

Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα 
απολύτως δικαίωμα κατά του ΔΕΔΔΗΕ από τη Διακήρυξη αυτή και την εν γένει 
συμμετοχή τους στην Ανοικτή Διαδικασία. 

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

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

 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή 
οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την 

επικαλεστεί, προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών 
του. 

 

6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι 
προς όφελος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς 

αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους. 
 

 
 


