
  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού κεντρικών συστημάτων              
Ασφαλείας και Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) καθώς και συστημάτων              

παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας στα Data Rooms των κτηρίων του        
ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής 

  

mailto:infodeddie@deddie.gr
http://www.deddie.gr/




  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9001275 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια, εγκατάσταση 

και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών          

συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου          

πρόσβασης (Access Control) καθώς και   

συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου 

της θερμοκρασίας στα Data Rooms των 

κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής 

Σελ. 1 από 102 

 

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

 

 

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  

 
 

Αρμόδιος: Ε. Κολλάτος 
Τ 210 9090370 
F 210 9090373 

  E-mail e.kollatos@deddie.gr 
 

 
 

 
 

    

   
 
 

  

 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ          

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 

5 (στο εξής ΔΕΔΔΗΕ), δια της Διευθύνσεως ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &                 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Διαμαντοπούλου αριθμός 10, έχο-

ντας υπόψη: 

  

1. Τα άρθρα 123 επ. του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 

και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και 

άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179),  

 

2. Το ν. 4412/2016 «Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Α΄ 147),  

 

3. Την με αρ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λει-

τουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 

4. Τις διατάξεις του ΣΟΔΙΔ Ι  που αφορούν στην παροχή εξουσίας υπογραφής αποφάσεων και 

συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ,  

 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού 

Κεντρικών συστήματος ασφαλείας και Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) καθώς και συστη-

μάτων παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας στα Data Rooms των κτηρίων του    

ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής, όπως αναφέρονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα 1 και 8 της παρού-

σας, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για το σύνολο των ειδών του εξοπλισμού 

καθώς και των απαραίτητων υπηρεσιών εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία.  

 
Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού.  
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Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις που μνη-

μονεύονται ανωτέρω.  

           
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ4  

2.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

3.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

4.  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

6.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

   7.     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ…………………………………………………..... .. . .. . .. .. . .11  

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –  ΠΑΡΑΤΑΣΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

   11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ……………………………………………………………………………………………12  

12.  ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  

12.1 ΓΕΝΙΚΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  

12.2 ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  

12.3. ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  

12.4. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15  

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16  

14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  

15.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  . . . . . . . . . . . . . . . .  18  

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  

17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

20.ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

21.ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

22. ΣΥΜΒΑΣΗ –  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

mailto:infodeddie@deddie.gr
http://www.deddie.gr/




  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9001275 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια, εγκατάσταση 

και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών          

συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου          

πρόσβασης (Access Control) καθώς και   

συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου 

της θερμοκρασίας στα Data Rooms των 

κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής 

Σελ. 3 από 102 

 

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27  

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29  

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31  

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33  

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

Β.   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  

Γ.    ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . .  37  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

    Ειδικότερα :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9  Σύμβαση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Σύμβαση  Εμπιστευτικότητας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΤΕΥΔ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76  
 

 

 

mailto:infodeddie@deddie.gr
http://www.deddie.gr/




  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9001275 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια, εγκατάσταση 

και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών          

συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου          

πρόσβασης (Access Control) καθώς και   

συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου 

της θερμοκρασίας στα Data Rooms των 

κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής 

Σελ. 4 από 102 

 

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

 

 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ                 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την 
προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης καθώς  και 
συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας στα Data Rooms των κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ 
στο Ν. Αττικής όπου ειδικότερα:  
  
- Περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά στα σημεία εγκατάστασης, τυχόν παραμετρο-

ποίηση,  συνδεσμολογία, υλικά καλωδίωσης και στερέωσης, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις, παρα-
μετροποιήσεις, εκπαίδευση των χειριστών  και θέση σε πλήρη λειτουργία. 

 
1.1.  Αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 8, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ        

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στην παράγραφο 4 της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

1.2.  Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV] 42961100-1    

 

1.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 54.000,00 ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης 

αξίας.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβάνει και το κατά την παρ. 1.6 δικαίωμα προαί-

ρεσης και αναλύεται ως εξής:  

 

α.  € 36.000,00 (τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ) ο προϋπολογισμός. 

β. € 18.000,00 (δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ) που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης.   

                                 

Το υπό α’ ποσό συνιστά το ανώτατο όριο προσφοράς. Προσφορές που υπερβαίνουν το ως άνω 

ποσό δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

  

1.4. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας ενός είδους του Α2. πίνακα 

υλικών και υπηρεσιών, του Παραρτήματος 1 της παρούσας. 

 

1.5. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

1.6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή 

του εκδιδόμενη κατά την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης:  

 

α) Να επαυξήσει  την ποσότητα  του συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 50% τοις εκατό 

επί της αξίας, με τιμή μονάδας ίση προς τη συμβατική. Για την επαύξηση ειδοποιείται ο ανάδο-

χος μέχρι τη λήξη του χρόνου παράδοσης της αρχικής συμβατικής ποσότητας.  
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β) Να μειώσει την ποσότητα  του συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 30% τοις εκατό επί 

της αξίας, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας. Το δικαίωμα μείωσης ασκείται το αρ-

γότερο μέχρι την υλοποίηση του ημίσεος των τμηματικών παραδόσεων και επί δεκαδικού απο-

τελέσματος στον προηγούμενο ακέραιο.  

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής αμοιβής 

και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δε δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις.  

 

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

2.1. Οι Προσφορές  θα υποβληθούν με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης        

Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας,  έως τις 12 Ιουλίου 2018 και έως 

ώρα 09:30 ή με ταχυδρομική αποστολή τους στην έδρα της ίδιας Διεύθυνσης έως τις 12 Ιουλίου 

2018  και έως ώρα 09:30.  

Επί ταχυδρομικής αποστολής ο προσφέρων έχει ο ίδιος την ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση 

της προσφοράς και ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει υποχρέωση να παραλάβει την προσφορά από οποιοδή-

ποτε άλλο σημείο. 

2.2. Προσφορά που περιέρχεται στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τη λήξη των πιο πάνω προθεσμιών δε 

γίνεται δεκτή και δεν ανοίγεται, αλλά επιστρέφεται σε εκείνον που την υπέβαλε.  

 

 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

3.1.     Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε: 

 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 28 Ιουνίου 2018  και 

αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr. 

  

3.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός φορέας έχει λάβει 

πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων του διαγωνισμού.   

 

3.3  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και 

διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλ-

λονται είτε μετά την ως άνω ημερομηνία είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα αιτήματα που θα υποβλη-

θούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.  Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις 

δίνονται μέσω του Τομέα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της ΔΟΑΕΣΜ – Διαμαντοπούλου 10, 
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11743 Αθήνα, ισόγειο, τηλ. 210 9090370, κος Κολλάτος Ευγ. (e.kollatos@deddie.gr) και στο 

διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

4.1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι ο 

Δ/ντής της ΔΟΑΕΣΜ. 

 

4.2. Γνωμοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία είναι αρμόδια 

σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και την κατακύρωση. 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς, ήτοι φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς 

και ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, που εί-

ναι εγκατεστημένα:  

α) Σε 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 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Προσαρτήματος Ι της ως άνω Σ.Δ.Σ.  ή δ) Σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω 

περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προ-

ϋπόθεση του δικαιώματος συμμετοχής είναι η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που προ-

βλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας και η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που 

προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

5.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 για όσο 

διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός. 

 

5.3. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να προσλάβουν ο-

ρισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Κάθε μέλος της ένωσης/κοινο-

πραξίας/προσωρινής σύμπραξης, η οποία υποβάλλει προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό, την κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της συμβάσεως, η έ-

νωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής της δραστηριό-

τητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 

 

5.4. Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας/ένωσης/προσωρινής σύ-

μπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης 

αυτής απορρίπτονται όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 
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5.5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της συνάψεως δημοσίων 

συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος. 

 

5.6. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων αποκλει-

σμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης. 

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: 

 

6.1.1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει  αμετάκλητη καταδι-

καστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

 

6.1.1.1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α-

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

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-11-0088, σ. 42). 

 

6.1.1.2. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-06-1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

 

6.1.1.3. 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 τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

 

6.1.1.4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστη-

ριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 13-06-2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-

06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορί-

ζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 

6.1.1.5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-10-2005, «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποί-
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ησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα-

στηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (EE L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η 

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

 

6.1.1.6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05-04-

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με τον ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

6.1.2.     ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:  

 

Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

6.1.2.1. Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφο-

ρών κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημέ-

νος ή του ελληνικού δικαίου ή αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. Αν ο οικονομικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που α-

φορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικου-

ρική.   

 

6.1.2.2. Έχουν επιβληθεί εις βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παρα-

βάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρό-

τητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-

γασίας 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. 

 

6.1.2.3. Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπλη-

ρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφά-

λισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό : 

 

 

6.1.3.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
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Εκείνον που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 253 του ν. 4412/2016. 

 

6.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθά-

ρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προ-

βλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς).  

 

6.1.4.  ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εκείνον για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει επαρκείς 

εύλογες ενδείξεις, ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού. 

 

6.1.5.  Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να θεραπευθεί α-

ποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

 

6.1.6.  Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμε-

τοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

 

6.1.7.  Εκείνον που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης σύμβα-

σης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώ-

σεις.  

 

6.1.8.  Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-

ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλή-

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται στο άρθρο 16 της παρούσας.  

 

6.1.9.  Εκείνον που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέ-

μιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανη-

τικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

 

6.1.10. Εκείνον που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει 

εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
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6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

 

Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο 

ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 6.1.1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο 

πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:   

 

6.2.1. Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου,  

 

6.2.2. Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες 

(Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,  

 

6.2.3 Για τους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

6.3. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη, η συν-

δρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της ή, κατά 

περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται αποκλεισμό της προσφοράς της Ενώ-

σεως/κοινοπραξίας/προσωρινή σύμπραξης. 

 

6.4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ:   

 

Οικονομικός φορέας, για τον οποίο συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των πα-

ραγράφων 6.1.1., 6.1.2.2. και 6.1.3 έως 6.1.10., μπορεί να προσκομίσει στον Φάκελο «Δικαι-

ολογητικά Συμμετοχής» της προσφοράς του στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν απο-

κλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 

προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και 

τις περιστάσεις με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 

και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προ-

σωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται από το όργανο που είναι 

αρμόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κρι-

θούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο 

οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή στις δια-

δικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνα-

τότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος, στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η από-

φαση του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
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την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 

73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την περιέ-

λευση του σχεδίου απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα 

σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο ΔΕΔΔΗΕ αποκλείει από 

τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. 

 

 

7.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

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

 

7.1.   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:   

 Αναφορικά με την επαγγελματική / τεχνική ικανότητα του προσφέροντα απαιτείται : 

 

1) Να διαθέτει πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα 

συναφές προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. 

 

2) Να διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή ισοδύναμα αυτών, τα οποία να βρίσκονται σε 

ισχύ: 

 

α) Πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας του προσφέροντα, κατά ISO 9001. 

β) Πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας κατά ISO 9001 των κατασκευαστριών εταιρειών για τον 

προσφερόμενο τεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση του συστή-

ματος. 

γ) Πιστοποίηση κατά ISO 27001 για την Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών από τον προ-

σφέροντα. 

δ) Πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 για τον προσφέροντα. 

 

3) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εγκατάσταση των συστημάτων να έχει άδεια ερ-

γασίας προσωπικού ασφάλειας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κα-

τηγορίας Β’ . 
 

 7.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Για την κάλυψη των κριτηρίων επι-

λογής του παρόντος άρθρου ο προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του, που τον συνδέουν με αυτούς. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την 

προσκόμιση της σχετικής  δέσμευσης των φορέων για τον σκοπό αυτό.  

Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του άρθρου 7.1 της παρούσας (που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του  προσφέροντος ή 

του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική 

εμπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται 

οι αντίστοιχες ικανότητες. 
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7.3. Υπό τους ίδιους όρους, μια ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη μπορεί να στηρίζε-

ται στις ικανότητες άλλων φορέων.  

 

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Επειδή το συνολικό αντικείμενο της συμβάσεως, μαζί με το δικαίωμα προαιρέσεως του άρθρου 

1.6 της παρούσας δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ δεν απαιτείται 

έλεγχος της ονομαστικοποίησης των μετοχών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη 

διαδικασία. 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά  βάσει τιμής για το σύνολο του εξοπλισμού καθώς και όλων των απαραίτητων υπηρεσιών 

για την εγκατάσταση, σύνδεση και πλήρη λειτουργία του κεντρικού συστήματος Ασφαλείας και 

Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) καθώς και του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 

θερμοκρασίας στα Data Rooms των κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής, που αναφέρονται 

στο συνημμένο Παράρτημα 1, παράγραφος Α.2. Πίνακας Περιγραφής υλικών και υπηρεσιών. 

 

Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή για το ίδιο είδος και είναι 

οι προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. Η κλήρωση 

διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων. 

 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ   

 

10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα ίσο με 

(6) έξι μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

 

10.2 Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος απορρίπτεται ως απαράδε-

κτη.  

 

10.3 Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν εγγρά-

φως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται. 

 

11.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Για την παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως συμμε-

τοχής.  
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12.  ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

12.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά  

 

- Τεχνικά φυλλάδια και τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να είναι διατυπωμένοι στα αγγλικά. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε  άλλη 

γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ-

ληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νο-

μοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγ-

γραφο.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 

που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984, , εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές συμ-

βαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης κρατών. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) ακριβές αντίγραφο. Το πρω-

τότυπο φέρει σε κάθε σελίδα την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Η ακρίβεια των αντιγράφων βεβαιώ-

νεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση εκείνου που υπογράφει την προσφορά στο τέλος κάθε 

αντιγράφου.  

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο υπερισχύει το πρωτότυπο. 

Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα περιεχομένων, να φέρουν ενιαία αρίθμηση 

και να μονογράφονται σε κάθε σελίδα τους. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες. 

Τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες πρέπει να είναι ευκρινείς, να μονογράφονται και να σφραγίζο-

νται από τον προσφέροντα. Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολο-

γητικά γίνονται δεκτά και σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των αρχικών εγγράφων, 

τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών. Ειδικότερα για τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τους και για τα ιδιω-

τικά έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αντιγράφων που έχουν επικυρωθεί από 

δημόσια αρχή ή από δικηγόρο.  

Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Ο ΔΕΔΔΗΕ πάντως μπορεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας να ζητήσει την υποβολή πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου. 

Οι προσφορές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης όλα τα στοιχεία που κα-

θορίζονται στην παρούσα και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΚΥ-

ΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο αναγράφονται η επωνυμία του προσφέροντος, ο 

αριθμός και ο τίτλος της παρούσας διακήρυξης. 

 

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους (Α΄, Β΄ και Γ΄) με τις ίδιες 

ακριβώς επισημάνσεις του φακέλου προσφοράς και συγκεκριμένα: 
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12.2 ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο «Φάκελος Α΄ - Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιέχει: 

 

12.2.1 Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στο οποίο ο 

προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας για 

τη συμμετοχή του. Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικο-

νομικού φορέα η  απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6.1.1. για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστα-

τικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύ-

ναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

12.2.2. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων που υποβάλ-

λουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε 

αυτές.  

  

12.2.3 Στην περίπτωση που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων σύμφωνα με το 

άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. και Τ.Ε.Υ.Δ. 

θα υποβάλλεται και από τον τρίτο.  

 

Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο ΤΕΥΔ δήλωση του προσφέροντος, στο πρόσωπο 

του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 

να αποδείξουν την αξιοπιστία του κατά το άρθρο 6.4 της παρούσας.  

 

12.2.4 Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, που τεκμη-

ριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλο-

γής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

 

12.3. ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

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

φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αναφέρονται κατωτέρω (σημειώνεται, ότι οι Τεχνι-

κές Προδιαγραφές του Παραρτήματος 8 υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση): 

 

- Ποσότητα, είδος προσφερόμενων υλικών των εξοπλισμών καθώς και των απαραίτητων 

υπηρεσιών.  
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Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

σύμφωνα με το Παράρτημα  5. Ι.  

 

- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εγκατάστασης για τα εκάστοτε σημεία πρό-

σβασης. 

 

- Όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και πληροφορίες που καθορί-

ζονται στην τεχνική προδιαγραφή που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 8. 

 

- Δήλωση στοιχείων των προσφερόμενων υλικών όπως ορίζεται στο Παράρτημα 8, πα-

ράγραφος 6. 

 

- Φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων υλικών, από το οποίο να προκύπτει η συμ-

μόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα 8.  

 

- Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή του προσφερόμενου τύπου υλικών, από τα οποία 

να προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Όταν 

η τήρηση μίας τεχνικής προδιαγραφής δεν προκύπτει ευθέως από τα τεχνικά φυλλάδια, 

μπορεί να αναπληρώνεται από το φύλλο συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 

δε βρίσκεται σε αντίθεση με το τεχνικό φυλλάδιο. 

 

- Πιστοποιητικά CE ή ισοδύναμο, για κάθε εξάρτημα του τεχνικού εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί 

         στην εγκατάσταση του συστήματος. 

 

- Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία.  

 

12.4. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο «Φάκελος Γ΄ - Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία 

του προσφερόμενου αντικειμένου, δηλαδή:  

 

12.4.1. Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 5.ΙΙ συμπληρωμένο με τιμές 

μονάδας των ειδών του πίνακα υλικών και υπηρεσιών, εκφρασμένες σε ευρώ και γραμμένες 

αριθμητικώς και ολογράφως.   

 

12.4.2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συμβά-

σεως. Προσφορές που περιλαμβάνουν ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή οποιουσδήποτε  άλ-

λους όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται. 
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12.4.3 Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις, 

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

θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού τιμολογίου του προμηθευτή.  

Οι τιμές αυτές αφορούν παράδοση των υλικών εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης και 

θέσης σε λειτουργία στα σημεία ελέγχου πρόσβασης που υποδεικνύονται στις τεχνικές προδια-

γραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα 8.  

 

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

13.1 Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε  με τον τρόπο που αναφέρεται ανω-

τέρω.  

 

13.2. Αν υποβλήθηκε από  οικονομικό φορέα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

13.3. Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από μία προσφορές από τον ίδιο οικονομικό φορέα είτε 

αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης. 

  

13.4. Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά. 

  

13.5. Αν δεν αφορά ολόκληρη την ποσότητα των υπό προμήθεια υλικών ή των υπό ανάθεση  

υπηρεσιών. 

 

13.6. Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της παρούσας ως προς τη 

μορφή των προσφορών ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά που προβλέ-

πονται στο ίδιο άρθρο. 

 

13.7. Αν το επάγγελμα που ασκεί ο προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο οικείο Επι-

μελητήριο, όπως δηλώνεται  στο ΤΕΥΔ, δεν είναι συναφές προς το αντικείμενο της συμβάσεως. 

 

13.8. Αν ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων φορέων για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7 της παρούσας και είτε τα κριτήρια αυτά δεν πλη-

ρούνται ούτε από τον επικαλούμενο τρίτο είτε δεν αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει 

πράγματι στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους μέσω του τρίτου. 

 

13.9. Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος μικρότερη από την απαιτούμενη στο άρθρο 10 

της παρούσας.  

 

13.10. Αν στην οικονομική προσφορά η τιμή δεν είναι εκφρασμένη σε ευρώ ή περιέχει όρους 

αναπροσαρμογής του τιμήματος ή ρήτρα ξένου νομίσματος ή άλλους οποιουσδήποτε όρους μη 

προβλεπόμενους στην παρούσα. 
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13.11. Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή αίρεση ή αν 

δεν προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η πλήρης αποδοχή όλων των 

όρων της παρούσας. 

 

13.12. Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται συμπλή-

ρωσης ή διόρθωσης κατά το άρθρο 14 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται συμπλήρωσης ή 

διόρθωσης, ο προσφέρων δεν τις αποκατέστησε ή δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις.  

 

13.13. Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της 

παρούσας.  

 

13.14. Αν δηλώνεται χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος του προβλεπόμενου.  

 

13.15. Αν ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δηλώνεται στην προσφορά είναι ανεπαρκής για 

την εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή των προσφερόμενων υλικών. 

 

13.16. Αν ο  προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της παρούσας. 

 

13.17. Αν η προσφερόμενη τιμή αποκαλύπτεται, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλα οποιαδήποτε στοι-

χεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. 

 

13.18. Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 57 

του Συντάγματος.  

 

13.19. Αν η προσφερόμενη τιμή οδηγεί σε υπέρβαση του προϋπολογισμού. 

 

14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 

έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία 10  ημερών από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς 

της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προ-

σφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ δε λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρί-

νιση ή 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 φακέ-

λων των προσφορών, 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 περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημ-

μελή σήμανση αντιγράφων, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
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4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δο-

μής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,  που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστι-

κές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει 

ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση όρων της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων 

ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή δεν μπορεί 

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

νοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

  

14.2.Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί επίσης, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ημερομηνία  κοινοποί-

ησης της σχετικής πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του περιεχομένου της τεχνι-

κής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 

της προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο αντα-

γωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. 

  

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

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

γητικών συμμετοχής ή των λοιπών εγγράφων της προσφοράς.  

 

15.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

15.1 Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται σε ενιαίο στά-

διο.  

 

15.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η Επιτροπή κατ’ αρχήν παραλαμβάνει τις προσφορές που υποβάλλονται σε 

αυτή και καταγράφει την επωνυμία των προσφερόντων στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφο-

ρών, κατά σειρά παράδοσης. Αμέσως μετά την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, 

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

που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τις επωνυμίες των αντί-

στοιχων προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προ-

σφορών. 

 

15.3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους Κύριους 

Φακέλους Προσφορών με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι προσφορές και ελέγχει 

την ύπαρξη των Φακέλων Α΄ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»), Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και 

Γ΄ («Οικονομική Προσφορά»). Μετά αποσφραγίζονται ο Φάκελος Α΄, ο Φάκελος Β΄  και ο 

Φάκελος Γ΄ και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν 

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

σφέροντες, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα.  
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15.4. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση 

των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προ-

σφορά» και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι προσφέροντες, τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές προσφορές, οι οικονομικές προσφορές, καθώς και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά  κατάταξης και με το οποίο 

εισηγείται για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που 

πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές, καθώς και για την τελική κατάταξη των παραδε-

κτών προσφορών. 

 

15.5. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαβιβάζεται στον Διευθυντή της ΔΟΑΕΣΜ ο οποίος 

αποφασίζει. 

 

15.6. Διευκρινίσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι απαντήσεις των 

προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται εγγράφως. Οι διευκρινίσεις που ζητήθη-

καν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή τους σε αυτές κοινοποιούνται σε όλους 

τους προσφέροντες. 

 

15.7. Όσοι υπέβαλαν προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων του            

ΔΕΔΔΗΕ και των σχετικών πρακτικών της γνωμοδοτικής επιτροπής και των προσφορών των 

λοιπών προσφερόντων. Εξαιρούνται από το δικαίωμα γνώσης εκείνα τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως εμπιστευτικά, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Για να ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ ο 

χαρακτηρισμός στοιχείων της προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει στον οικείο φάκελο να 

περιλαμβάνεται και  σχετική αιτιολόγηση, στην οποία να αναφέρονται ρητά όλες οι σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας, καθώς και οι συγκεκριμένοι λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη πληροφορία 

είναι εμπιστευτική. Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μο-

νάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

15.8 Αν ο έλεγχος των Φακέλων όλων των προσφερόντων αποβεί αρνητικός, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ματαιώνονται. 

 

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

16.1 Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή καλεί 

τον προσφέροντα με τη χαμηλότερη συνολική τιμή, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύ-

ρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε 

προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης.  

 

16.2. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 7 της 

παρούσας. 
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16.3. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και 

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

4250/2014, να  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετά-

φρασή 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, εφόσον τα έγγραφα 

αυτά εκδίδονται από Αρχές συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης  κρατών. 

Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9001275 (αριθμός 

διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ). 

Αριθμός Διαγωνισμού: 9001275 

Επωνυμία………….. 

Έδρα Προσφέροντος: … 

Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού» 

 

16.4 Μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, η  Ε-

πιτροπή αποσφραγίζει το Φάκελο και ελέγχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν 

παραδεκτή προσφορά στο διαγωνισμό, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 

 

16.5 Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπλη-

ρώσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

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

επαρκώς.  

 

16.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ περί 

μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρ-

θρων 6 και 7 της παρούσας είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με  την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης 

προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου  και ούτω καθ’ εξής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

16.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διευθυντή της ΔΟΑΕΣΜ ως 

αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδι-

κασίας. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται στους προσφέροντες που 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. 
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17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

17.1. Αν μετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον προσφέροντα 

μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της πα-

ρούσας («Λόγοι Αποκλεισμού» - «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής») και τις οποίες ο προσφέρων 

δήλωσε με την προσφορά του, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ αμελλητί και 

πάντως το αργότερο μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των δικαιο-

λογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της παρούσας.  

 

17.2. Στην περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανωτέρω μεταβολές η προ-

σφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτεται.  

  

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου  α-

ποβαίνει θετικός, ο Διευθυντής της ΔΟΑΕΣΜ ως αποφαινόμενο όργανο εκδίδει την πράξη κα-

τακύρωσης, στην οποία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών.  

 

18.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθώς και τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε όλους τους προσφέροντες επί αποδείξει με τον πρό-

σφορο κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ τρόπο και ειδικότερα με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό τα-

χυδρομείο ή ταχυδρομικά.  

 

19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

  

19.1. Σε ένσταση υπόκεινται η διακήρυξη, η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης προσφορών 

καθώς και η απόφαση κατακύρωσης. 

 

19.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Ειδικά οι ενστάσεις 

κατά της διακήρυξης υποβάλλονται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερο-

μηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Ο       ΔΕΔΔΗΕ απο-

φασίζει επί της ενστάσεως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της. Μετά την άπρακτη 

πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης, ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
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20.ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

20.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σε 

οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να αποφασισθεί, ιδίως στις ακό-

λουθες: 

 

20.2. Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την προμήθεια των συγκεκριμένων 

υλικών. 

  

20.3. Αν η  προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 

 

20.4. Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε συνεν-

νόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού. 

 

20.5. Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα. 

 

20.6. Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη ματαίωση. 

 

20.7. Σε περίπτωση ματαίωσης οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.  

 

 

21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

21.1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και εφόσον δεν ασκηθούν εμπρόθεσμα 

ενστάσεις ή εφόσον αυτές απορριφθούν, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον ανάδοχο για το είδος/ομάδα 

ή τα είδη/ομάδες στα οποία αναδείχθηκε, να υποβάλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα 

με το Παράρτημα 3 και να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστι-

κές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικο-

νομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, ή από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η εγγυητική επι-

στολή καλής εκτέλεσης μπορεί επίσης να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομε-

ρίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον ύπερού η εγγύηση δικαιούχο. 

21.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση καλής εκτέ-

λεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η διαδικασία κατακύρωσης 

επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα, που προσέφερε την αμέσως επόμενη κατά σειρά κατά-

ταξης τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να 
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υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.  

 

 

22. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

22.1. Οι   όροι της συμβάσεως μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου αναφέρονται στα συνημμένα 

στην παρούσα Παράρτημα 9 Όροι Σύμβασης. 

 

22.2. Τροποποίηση της συμβάσεως, μετά τη σύναψή της, μπορεί να γίνει μόνο με κοινή συμ-

φωνία μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς το 

χαρακτήρα της συμβάσεως κατά το άρθρο 337 του ν. 4412/2016.   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρού-

σας: 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Α.1. Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αποτελείται από  : 

 
- την προμήθεια υλικών εξοπλισμού του Κεντρικού συστήματος Ασφαλείας και 

Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) καθώς και 
-  του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας και παράλ-

ληλα ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, στα Data Rooms των κτηρίων του 

ΔΕΔΔΗΕ στον Ν. Αττικής,  όπου : 
 

περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά στα σημεία  εγκατάστα-
σης, τυχόν παραμετροποίηση,  συνδεσμολογία, υλικά καλωδίωσης και στερέω-
σης, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις,  εκπαίδευση των χει-

ριστών  και θέση σε πλήρη λειτουργία. 

 

Α.2  Πίνακας περιγραφής   
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ΕΙΔΟΣ 
Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜ. 
(*) 

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ 

ΕΥΡΩ/ΤΕΜ. 
(*) 

ΟΛΙΚΟ ΤΙ-
ΜΗΜΑ 
ΕΥΡΩ  

1.  Ολοκληρωμένο σύστημα Ασφα-

λείας και Ελέγχου πρόσβασης 
(Access Control) στο οποίο συμπε-
ριλαμβάνεται η εγκατάσταση, 
σύνδεση, εκπαίδευση και θέση σε 

πλήρη λειτουργία.   

 18   

2.  Σύστημα παρακολούθησης και ε-

λέγχου της θερμοκρασίας στο ο-
ποίο συμπεριλαμβάνεται η εγκα-
τάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση 
και θέση σε πλήρη λειτουργία.   

18   

 Συνολική αξία Σύμβασης (πλέον ΦΠΑ) ……………… 

(Ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Α.3. Τα υλικά  και οι υπηρεσίες που αποτελούν το εκάστοτε σύστημα αναφέρονται αναλυτικά 

στο Παράρτημα 8, παράγραφος 3.7. της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

 
Β. Τόπος εγκατάστασης του εξοπλισμού και θέσης σε  πλήρη λειτουργία : 

 

(ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) 

 

1.     Περραιβού & Καλλιρόης    3ος  όροφος, 4ος  όροφος, Υπόγειο (3 τεμ.) 

2. Διαμαντοπούλου 10               1ος όροφος       (1 τεμ.)    

3. Λ. Συγγρού 49                      2ος όροφος       (1 τεμ.)  

4. Λ. Συγγρού 100                    1ος όροφος       (1 τεμ.)  

5. Λ. Συγγρού 24                      4ος όροφος       (1 τεμ.)  

6. Λ. Συγγρού 23                      Ημιώροφος        (1 τεμ.) 

7. Αυτοκράτορος Νικολάου 2      1ος όροφος       (1 τεμ.)  

8. Περ. Αθήνας                          Ισόγειο  & 2ος όροφος  (2 τεμ.) 

9. Περ. Μεσογείων                     Υπόγειο            (1 τεμ.) 

10. Περ. Περιστερίου                    3ος όροφος      (1 τεμ.) 

11. Περ. Φιλοθέης-Κηφισιάς          Ισόγειο            (1 τεμ.) 

12. Περ. Καλλιθέας                      2ος όροφος      (1 τεμ.) 

13. Περ. Ελευσίνας                      1ος όροφος      (1 τεμ.) 

14. ΔΕΕΔ (Ελαΐδα)                       Κεντρικό C/R    (1 τεμ.) 
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15. Αποθήκες Ασπροπύργου         1ος όροφος      (1 τεμ.) 

 
 

-Τελικό σημείο αναφοράς των ζητουμένων συστημάτων (σημείο καταγραφής σημάτων θερ-

μοκρασίας και εισερχομένων), θα είναι υπολογιστής στο κτίριο επί της οδού Αυτοκράτορος 

Νικολάου 2. 

 

- Τα προσφερόμενα είδη, εξοπλισμός και γενικότερα όλα τα απαιτούμενα μικρά υλικά θα είναι 

καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση. 

 

-   Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνερ-

γείο του ανάδοχου που θα διαθέτει επαρκή εμπειρία στην άρτια εγκατάσταση. 

 

-   να δοθεί κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει την εγκατάσταση με την υπογραφή της 

σύμβασης.  

 

-  Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει ελεύθερα στα παραπάνω σημεία πρόσβασης ελέγχου 

των κτιρίων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.   

 

-   Το κόστος μεταφοράς του εξοπλισμού και εγκατάστασης – παραμετροποίησης - θέσης σε 

λειτουργία από εξειδικευμένο προσωπικό, βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

 

Χρονοδιάγραμμα 

 

-   Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δηλαδή παράδοση, τοποθέτηση  και θέση σε πλήρη λει-

τουργία των συστημάτων,  ορίζεται εντός  δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της  Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ  :  36.000 ΕΥΡΩ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : 18.000 ΕΥΡΩ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕ-

ΡΟΝΤΟΣ 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Προς 
το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                           Ημερομηνία : 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 
 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος 

της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωπο-
παγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 
και 865-869 του  Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο 
πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί 
σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Προμηθευτή σας 
....................................................................................................... που εδρεύει ή κατοικεί 
...................................................................................... μέχρι του ποσού των ευρώ      

.....................................................(€                    ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση 
όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Προμηθευτής σας, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού  
Κεντρικών συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) καθώς και  συ-

στημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας στα Data Rooms των κτηρίων του 
ΔΕΔΔΗΕ στον Ν. Αττικής, με αριθμό σύμβασης ......................... αντίγραφο της οποίας μας παραδό-
θηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου. 
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2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέ-

σμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε 
από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβά-
νουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση 
το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, 
χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέ-
ρους του παραπάνω Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επι-

φύλαξη ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής 
της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 
3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Προμηθευτής σας 
όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν 
προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί 
με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 

 
 

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

 Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω 

προσφορά για τον διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας.  

 Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και 

της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλα-

κτα. 

 

Ημερομηνία: ………………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 
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 Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την 

ιδιότητά μου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω προσφορά για τον διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό …/……. 

της Υπηρεσίας σας.  

 Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και 

της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλα-

κτα. 

 

Ημερομηνία: ………………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 

 
 
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

 Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. 

(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα – επώνυμο – πατρώ-

νυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νόμιμων εκπροσώπων των εταιριών: 

1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική 

μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. 

– Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινο-

πραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό …/……. της Υπηρεσίας 

σας, υποβάλλουμε την προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας στον διαγωνισμό αυτό.  

 Με την παρούσα δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού 

και της σύμβασης, τους οποίους έχουμε μελετήσει με προσοχή, και ότι τους αποδεχόμαστε 

ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία: ………………. 

1. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

2. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

3. Υπογραφή/Σφραγίδα: ………………  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

 
Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 
 
Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγω-
νισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα  τεχνική προσφορά:  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 
 

Είδος Α/Α: 1 
 Ολοκληρωμένο σύστημα Ασφαλείας και Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) στο οποίο συ-

μπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση και θέση σε πλήρη λειτουργία.   

Λίστα υλικών για το είδος 1:  

1.1:  

 Ολοκληρωμένο Δικτυακό Σύστημα Ελεγκτή Access Control , με Module Δι-
κτύου για 1 Θύρα (Είσοδος - Έξοδος) ή για 2 Θύρες (Είσοδος -Κομβίο Εξό-
δου), με ενσωματωμένο λογισμικό διαχείρισης.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.2:  Πλακέτα επέκτασης για τον πίνακα για το παραπάνω Σύστημα Ελεγκτή,  
με 1 επαφή εισόδου και 4 επαφές εξόδου και Δυνατότητα Διασύνδεσης με 
Σύστημα Πυρανίχνευσης  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.3:  Καρταναγνώστης τύπου Proximity με υποστηρίξη για τύπους καρτών  
•  SPROX 
•  EM100 
•  SGM  

•  S-KEY 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.4:  Τροφοδοτικό  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.5:  Συσσωρευτής  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   
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1.6 :  Μαγνητική Επαφή  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.7:  Printable Proximity Card  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

30 ΤΕΜ.   

Είδος  Α/Α: 2  

 Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας εντός του data room και παράλ-
ληλα ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Λίστα υλικών για το είδος 2:  

2.1 :  Αισθητήρας θερμοκρασίας τεχνολογίας IP 
Α. Ενσωματωμένος web server 
Β. Υποστήριξη DHCP / SNMP  
Γ. 0.1°C βήμα μετρούμενης θερμοκρασίας 
Δ. Αποστολή email για θερμοκρασίες εκτός ορίων 
Ε. Προστασία με κωδικό πρόσβασης 

ΣΤ. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας προσφερόμενου αισθητήρα: -10°C to +80°C 
Ζ. Ακρίβεια μέτρησης <±0,7 °C (-10°C έως +85°C) 
Η. Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, αδιάβροχου με 
εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ≤-30°C,  ≥+125°C 
Αισθητήρα Υγρασίας για Rack, Επίτοιχο ή καλωδίου 
Θ. PoE (IEEE 802.3af)  

Ι. Λογισμικό καταγραφής μετρούμενων θερμοκρασιών με δυνατότητα εξαγωγής 
των στοιχείων σε πρόγραμμα λογιστικών φύλλων 

ΙΑ. Δυνατότητα σύνδεσης με ξεχωριστό τροφοδοτικό 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

Είδος Α/Α: 3  
 Υπηρεσίες : για τη μεταφορά στα σημεία εγκατάστασης, τυχόν παραμετροποίηση,  συνδε-
σμολογία, υλικά καλωδίωσης και στερέωσης, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις, παραμετροποι-
ήσεις, εκπαίδευση των χειριστών  και θέση σε πλήρη λειτουργία. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 

 
Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την ιδιότητά μου ως 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 

σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:  
 

Είδος Α/Α: 1  
 Ολοκληρωμένο σύστημα Ασφαλείας και Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση και θέση σε πλήρη λειτουργία.   

Λίστα υλικών για το είδος 1:  

1.1:  
 Ολοκληρωμένο Δικτυακό Σύστημα Ελεγκτή Access Control, με Module Δι-
κτύου για 1 Θύρα (Είσοδος - Έξοδος) ή για 2 Θύρες (Είσοδος -Κομβίο Εξό-

δου), με ενσωματωμένο λογισμικό διαχείρισης.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.2:  Πλακέτα επέκτασης για τον πίνακα για  το παραπάνω Σύστημα Ελεγκτή,  

με 1 επαφή εισόδου και 4 επαφές εξόδου και Δυνατότητα Διασύνδεσης με 
Σύστημα Πυρανίχνευσης  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.3:  Καρταναγνώστης τύπου Proximity με υποστηρίξη για τύπους καρτών  
•  SPROX 
•  EM100 
•  SGM  
•  S-KEY 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.4:  Τροφοδοτικό  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.5:  Συσσωρευτής  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.6 :  Μαγνητική Επαφή  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ    
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18 ΤΕΜ.   

1.7:  Printable Proximity Card  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

30 ΤΕΜ.   

Είδος  Α/Α: 2  
 Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας εντός του data room και παράλ-
ληλα ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Λίστα υλικών για το είδος 2:  

2.1 :  Αισθητήρας θερμοκρασίας τεχνολογίας IP 
Α. Ενσωματωμένος web server 
Β. Υποστήριξη DHCP / SNMP  
Γ. 0.1°C βήμα μετρούμενης θερμοκρασίας 
Δ. Αποστολή email για θερμοκρασίες εκτός ορίων 

Ε. Προστασία με κωδικό πρόσβασης 
ΣΤ. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας προσφερόμενου αισθητήρα: -10°C to +80°C 
Ζ. Ακρίβεια μέτρησης <±0,7 °C (-10°C έως +85°C) 
Η. Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, αδιάβροχου με 
εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ≤-30°C,  ≥+125°C 
Αισθητήρα Υγρασίας για Rack, Επίτοιχο ή καλωδίου 
Θ. PoE (IEEE 802.3af)  

Ι. Λογισμικό καταγραφής μετρούμενων θερμοκρασιών με δυνατότητα εξαγωγής 
των στοιχείων σε πρόγραμμα λογιστικών φύλλων 
ΙΑ. Δυνατότητα σύνδεσης με ξεχωριστό τροφοδοτικό 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

Είδος Α/Α: 3  

 Υπηρεσίες : για τη μεταφορά στα σημεία εγκατάστασης, τυχόν παραμετροποίηση,  συνδε-
σμολογία, υλικά καλωδίωσης και στερέωσης, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις, παραμετροποι-
ήσεις, εκπαίδευση των χειριστών  και θέση σε πλήρη λειτουργία. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 
 
Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο 

– πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 
Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή 
εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 

(επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από …………… συμ-
φωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης 
με αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα 
προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:  
 
 

Είδος Α/Α: 1  
 Ολοκληρωμένο σύστημα Ασφαλείας και Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση και θέση σε πλήρη λειτουργία.   

Λίστα υλικών για το είδος 1:  

1.1:  
 Ολοκληρωμένο Δικτυακό Σύστημα Ελεγκτή Access Control, με Module Δι-
κτύου για 1 Θύρα (Είσοδος - Έξοδος) ή για 2 Θύρες (Είσοδος -Κομβίο Εξό-

δου), με ενσωματωμένο λογισμικό διαχείρισης.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.2:  Πλακέτα επέκτασης για τον πίνακα για το παραπάνω Σύστημα Ελεγκτή,  
με 1 επαφή εισόδου και 4 επαφές εξόδου και Δυνατότητα Διασύνδεσης με 
Σύστημα Πυρανίχνευσης  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.3:  Καρταναγνώστης τύπου Proximity με υποστηρίξη για τύπους καρτών  

•  SPROX 
•  EM100 
•  SGM  
•  S-KEY 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.4:  Τροφοδοτικό  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.5:  Συσσωρευτής  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   
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1.6 :  Μαγνητική Επαφή  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.7:  Printable Proximity Card  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

30 ΤΕΜ.   

Είδος Α/Α: 2  

 Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας εντός του data room και παράλ-
ληλα ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Λίστα υλικών για το είδος 2: 

2.1 :  Αισθητήρας θερμοκρασίας τεχνολογίας IP 
Α. Ενσωματωμένος web server 
Β. Υποστήριξη DHCP / SNMP  
Γ. 0.1°C βήμα μετρούμενης θερμοκρασίας 
Δ. Αποστολή email για θερμοκρασίες εκτός ορίων 
Ε. Προστασία με κωδικό πρόσβασης 

ΣΤ. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας προσφερόμενου αισθητήρα: -10°C to +80°C 
Ζ. Ακρίβεια μέτρησης <±0,7 °C (-10°C έως +85°C) 
Η. Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, αδιάβροχου με 
εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ≤-30°C,  ≥+125°C 
Αισθητήρα Υγρασίας για Rack, Επίτοιχο ή καλωδίου 
Θ. PoE (IEEE 802.3af)  

Ι. Λογισμικό καταγραφής μετρούμενων θερμοκρασιών με δυνατότητα εξαγωγής 
των στοιχείων σε πρόγραμμα λογιστικών φύλλων 

ΙΑ. Δυνατότητα σύνδεσης με ξεχωριστό τροφοδοτικό 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

Είδος Α/Α: 3  
 Υπηρεσίες : για τη μεταφορά στα σημεία εγκατάστασης, τυχόν παραμετροποίηση,  συνδε-
σμολογία, υλικά καλωδίωσης και στερέωσης, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις, παραμετροποι-
ήσεις, εκπαίδευση των χειριστών  και θέση σε πλήρη λειτουργία. 
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 
 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγω-
νισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΙΔΟΣ 
Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜ. 
(*) 

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ 

ΕΥΡΩ/ΤΕΜ

. (*) 

ΟΛΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 

ΕΥΡΩ  

1.  Ολοκληρωμένο σύστημα Ασφα-
λείας και Ελέγχου πρόσβασης 
(Access Control),  στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση, 
σύνδεση, εκπαίδευση και θέση σε 

πλήρη λειτουργία . 

18   

2.  Σύστημα παρακολούθησης και ε-
λέγχου της θερμοκρασίας στο ο-

ποίο συμπεριλαμβάνεται η εγκα-
τάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση 

και θέση σε πλήρη λειτουργία . 

18   

  Συνολική αξία Σύμβασης (πλέον ΦΠΑ) ……………… 
(Ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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Β.   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 
 
Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την ιδιότητά μου ως 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 

σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜ. 
(*) 

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ 

ΕΥΡΩ/ΤΕΜ
. (*) 

ΟΛΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 

ΕΥΡΩ  

1.  Ολοκληρωμένο σύστημα Ασφα-
λείας και Ελέγχου πρόσβασης 
(Access Control),  στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση, 
σύνδεση, εκπαίδευση και θέση σε 
πλήρη λειτουργία . 

18   

2.  Σύστημα παρακολούθησης και ε-
λέγχου της θερμοκρασίας στο ο-
ποίο συμπεριλαμβάνεται η εγκα-

τάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση 
και θέση σε πλήρη λειτουργία . 

18   

  Συνολική αξία Σύμβασης (πλέον ΦΠΑ) ……………… 
(Ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Ημερομηνία: ……………. 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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Γ.    ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  
 
ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 
 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο 
– πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νόμιμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή 
εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 
(επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από …………… συμ-
φωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης 
με αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα 

οικονομική προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΤΕΜ. 
(*) 

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ 

ΕΥΡΩ/ΤΕΜ

. (*) 

ΟΛΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 

ΕΥΡΩ  

1.  Ολοκληρωμένο σύστημα Ασφα-
λείας και Ελέγχου πρόσβασης 
(Access Control),  στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση, 

σύνδεση, εκπαίδευση και θέση σε 

πλήρη λειτουργία . 

18   

2.  Σύστημα παρακολούθησης και ε-
λέγχου της θερμοκρασίας στο ο-
ποίο συμπεριλαμβάνεται η εγκα-
τάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση 

και θέση σε πλήρη λειτουργία.  

18   

  Συνολική αξία Σύμβασης (πλέον ΦΠΑ) ……………… 

(Ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ημερομηνία: ……………. 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
 

 ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑ-
ΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
 

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

(επωνυμία μελών, έδρα) 
 

 
 
ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Διεύθυνση: ………………………… 
Ταχ/Δνση: ………………………… 
 
 

Ημερομηνία: ………….. 

ΔΗΛΩΣΗ 
Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 2. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοι-
κία), 3 (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών: 1. (επωνυμία, 

έδρα), 2. (επωνυμία, έδρα), 3. (επωνυμία, έδρα), που δυνάμει του από ……………….. συμφωνητικού συ-
νέστησαν ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της διακήρυξης 
............/………….. με τίτλο …………………………………, δηλώνουμε ότι κάθε ένα από τα μέλη της ενώσεως/κοι-
νοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με τα λοιπά μέλη για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

 

Οι δηλούντες: 
1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα  

1. Τα νομιμοποιητικά  στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν προσφορά και 

συγκεκριμένα: 

 

1.1. Επί ανωνύμων εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν τροπο-

ποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και η 

πράξη συγκρότησής του σε σώμα. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά περίπτωση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου 

να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα 

που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του 

Δήμου/ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, 

και ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

 

1.2. Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του Καταστατικού καθώς τυχόν τροποποιή-

σεών του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται 

αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή του/των 

Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκει-

μένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 

εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου 

της Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξα-

γωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

 

1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:  

 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και τα αποδεικτικά δημοσίευσης.  
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β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχει-

ριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η 

υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 

υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής που εξου-

σιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού 

(αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

 

1.4. Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Δια-

γωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα 

πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κά-

τοικος Δήμου της Αττικής, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση 

με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

 

1.5. Επί των λοιπών νομικών προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών): 

 

Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών διατάξεων για 

έκαστο εξ αυτών.    

 

4. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων  φυσικών ή νομικών προσώπων, 

οπότε η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που την αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο , επιπλέον:   

 

α. Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο συμφωνητικό σύστασης της 

Κοινοπραξίας/ Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης προσώπων θα αναγράφεται και θα οριοθετεί-

ται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος και το είδος της υπό ανάθεση προμήθειας (φυσικό 

και οικονομικό αντικείμενο – σε ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής 

μεταξύ τους) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης 

στο σύνολο της προσφοράς, θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 

διοίκηση όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης (leader), θα δη-

λώνεται από τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για την 

εκτέλεση της σύμβασης και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προ-

σωρινής σύμπραξης και των μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, ανάλογα με τη νο-

μική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και  
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γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους  εκπροσώπους 

των μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμ-

βασης (Σύμφωνα με το Παράρτημα  6) 

 

 

Β. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού   

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση 

της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στο προ-

σκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα των 

σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού. Στην περίπτωση 

υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τα 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  

α) Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμ-

βουλίου,  

β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες και τις προσω-

πικές εταιρίες τους διαχειριστές  

γ) Για  τους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

2.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατα-

κύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 

2.1. Σε πτώχευση. 

2.2. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  

2.3. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

2.4. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

2.5. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

2.6. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

2.7. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλε-

πόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). 

 

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

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.  

 

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

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι 

όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβο-

λής εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 
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5. 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.  

 

6.  Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζο-

νται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 1 ανωτέρω, που εξετάζονται 

στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.     

     

 

 Γ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια  

 

     Δεν απαιτείται  

 

Δ. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα   

 

 Να προσκομίσει πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγ-

γελμα συναφές προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. 

 

 Να προσκομίσει  τα ακόλουθα πιστοποιητικά  ή ισοδύναμα αυτών, τα οποία να 

βρίσκονται σε ισχύ:  

 

α) Πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας του προσφέροντα, κατά ISO 9001. 

β) Πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας κατά ISO 9001 των κατασκευαστριών εταιρειών για τον 

προσφερόμενο τεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση του συστή-

ματος. 

γ) Πιστοποίηση κατά ISO 27001 για την Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών από τον προ-

σφέροντα. 

δ) Πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 για τον προσφέροντα. 

 

 Κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εγκατάσταση των συστημάτων, το 

οποίο να έχει άδεια εργασίας προσωπικού  ασφάλειας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υ-

πηρεσιών ασφαλείας κατηγορίας Β’ . 

 

 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού  

 

 

Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
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1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέρο-

ντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι πόροι και θα αποδεικνύ-

εται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

 

2. Δικαιολογητικά του τρίτου/ τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προ-

σφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 

  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

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

ολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, κατά περί-

πτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υ-

πεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρ-

μόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του  υπόχρεου. Στην ένορκη βε-

βαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του 

συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 

 

2. Έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην 

της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. 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 εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με τον ν. 

1497/1984. 

 

3. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων απο-

κλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώ-

σεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη 

«ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό α-

ριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδια-

γραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμ-

φωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Ανα-

δόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την 

Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηρι-

στικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρω-

σης της απαίτησης. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρ-

τημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατα-

σκευαστών ή αναλυτικές σχετικές τεχνικές περιγραφές που κατά την κρίση του προσφέροντος 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέ-

στερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες 

(π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή 

στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. 

Προδ. 4). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του φύλλου συμμόρ-

φωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολο-

γήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των 

Τεχνικών Προσφορών.  

 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του φύλλου συμμόρφωσης, τότε η 

απάντηση θεωρείται αρνητική. 

 

 
8.1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά : 

- την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού του Κεντρικού συστήματος Ασφαλείας και 
Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) καθώς και του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 
της θερμοκρασίας στα Data Rooms των κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στον Ν. Αττικής, 
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-  Υπηρεσίες εγκατάστασης και  σύνδεσης των συστημάτων σε θέσης πλήρης λε ι-
τουργίας .  
 

1.1. Τόπος εγκατάστασης του εξοπλισμού και θέσης σε  πλήρη λειτουργία : 
 
Ο εξοπλισμός θα  εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία  στα εξής σημεία ελέγχου πρόσβασης : 
 
1. Περραιβού & Καλλιρόης         3ος  όροφος, 4ος  όροφος, Υπόγειο (3 τεμ.) 
2.          Διαμαντοπούλου 10               1ος όροφος       (1 τεμ.)    
3. Λ. Συγγρού 49                             2ος όροφος  (1 τεμ.)   
4. Λ. Συγγρού 100                           1ος όροφος  (1 τεμ.)   
5. Λ. Συγγρού 24                          4ος όροφος     (1 τεμ.)   
6. Λ. Συγγρού 23                          Ημιώροφος      (1 τεμ.) 
7. Αυτοκράτορος Νικολάου 2      1ος όροφος       (1 τεμ.)   
8. Περ. Αθήνας                            Ισόγειο  & 2ος όροφος   (2 τεμ.) 
9. Περ. Μεσογείων                       Υπόγειο            (1 τεμ.) 
10. Περ. Περιστερίου                      3ος όροφος      (1 τεμ.) 
11. Περ. Φιλοθέης-Κηφισιάς          Ισόγειο              (1 τεμ.) 
12. Περ. Καλλιθέας                         2ος όροφος      (1 τεμ.) 
13. Περ. Ελευσίνας                         1ος όροφος      (1 τεμ.) 
14. ΔΕΕΔ (Ελαΐδα)                         Κεντρικό C/R    (1 τεμ.) 
15. Αποθήκες Ασπρόπυργου         1ος όροφος      (1 τεμ.) 
 
 
 
2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

 

 Να διαθέτει πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα 

συναφές προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. 

 

 Να διαθέτει  τα ακόλουθα πιστοποιητικά  ή ισοδύναμα αυτών, τα οποία να 

βρίσκονται σε ισχύ:  

 

α) Πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας του προσφέροντα, κατά ISO 9001 

β) Πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας κατά ISO 9001 των κατασκευαστριών εταιρειών για τον 

προσφερόμενο τεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση του συστή-

ματος. 

γ) Πιστοποίηση κατά ISO 27001 για την Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών από τον προ-

σφέροντα 

δ) Πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 για τον προσφέροντα 

ε) Πιστοποιητικά CE ή ισοδύναμα, για κάθε εξάρτημα του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρη-

σιμοποιηθεί στην εγκατάσταση του συστήματος. 
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 Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εγκατάσταση των συστημάτων, να έχει άδεια ερ-

γασίας προσωπικού  ασφάλειας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κα-

τηγορίας Β’ . 

 
 
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
 
3.1. Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι : 
 
-  η προμήθεια υλικών εξοπλισμού συστήματος ελέγχου πρόσβασης στα Data Rooms των κτηρίων του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 - η προμήθεια υλικών εξοπλισμού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας εντός του 
Data Room και παράλληλα ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
Για τα παραπάνω περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών και οι υπηρεσίες για τη μεταφορά στα σημεία 
εγκατάστασης, τυχόν παραμετροποίηση,  συνδεσμολογία, υλικά καλωδίωσης και στερέωσης, απαραίτητες 
δοκιμές, ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις, εκπαίδευση των χειριστών  και θέση σε πλήρη λειτουργία. 
 
3.2. ΓΕΝΙΚΑ    

 

Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου σε κάθε χώρο αποτελείται από μια κονσόλα διαχείρισης εισόδου και 
εξόδου η οποία συνδέεται με κεντρικό υπολογιστή ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα παραμετροποιεί τα 
επιμέρους σημεία διέλευσης.  
Επίσης από τον κεντρικό αυτό υπολογιστή θα μπορούν να έχουν πληροφόρηση για την οποιαδήποτε διέ-
λευση χρονικά αλλά και ονομαστικά. 
Το σύστημα έχει την δυνατότητα στην περίπτωση που δεν έχει επικοινωνία με τον κεντρικό υπολογιστή  να 
λειτουργεί αυτόνομα και όταν το δίκτυο επανέλθει να δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να 
ενημερωθεί το πρόγραμμα διαχείρισης. 

Ειδικότερα : 

 

3.2.1.  Απαιτήσεις στους Χρήστες που είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ 
 

Στο πλαίσιο του ΔΕΔΔΗΕ, οι χρήστες εντάσσονται σε ρόλους με βάση τις ικανότητες και τις ευθύνες τους 

στην Επιχείρηση. Οι λειτουργίες που ένας χρήστης επιτρέπεται να εκτελέσει βασίζονται στο ρόλο του. Η 

συμμετοχή σε ρόλους ενός χρήστη μπορεί εύκολα να ανακληθεί και οι εγγραφές νέων μελών μπορούν να 

γίνονται οποτεδήποτε το υπαγορεύουν οι ανάγκες της εργασίας.  

Συσχετίσεις ρόλων μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν δημιουργούνται νέες διαδικασίες, και παλαιές δια-

δικασίες μπορεί να διαγραφούν καθώς οι οργανωτικές λειτουργίες αλλάζουν και εξελίσσονται. Αυτό απλο-

ποιεί τη διοίκηση και τη διαχείριση των προνομίων πρόσβασης. Οι ρόλοι μπορούν να ενημερώνονται χωρίς 

την ενημέρωση των προνομίων για κάθε χρήστη σε ατομική βάση. Όταν ένας χρήστης συνδέεται με ένα 

ρόλο τότε στο χρήστη εκχωρούνται τόσα προνόμια πρόσβασης όσα είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 

εργασίας. Με αυτή την έννοια της ελάχιστης δυνατής εκχώρησης προνομίων απαιτεί τον εντοπισμό της 

λειτουργίας της θέσης εργασίας του χρήστη, τον καθορισμό του ελάχιστου συνόλου των προνομίων που 
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απαιτούνται για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, και τον περιορισμό του χρήστη σε ένα τομέα με τα εν 

λόγω προνόμια και τίποτα περισσότερο. 

3.2.2. Ρόλοι Χρηστών  
 

Το κεντρικό σύστημα  θα περιλαμβάνει ένα σύστημα ροών με την παρακάτω ιεραρχία : 
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3.2.3. Μηχανισμός ελέγχου ρόλων 

 

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τέτοιο μηχανισμό που να λαμβάνει υπόψη τη πολυπλοκότητας του 

ελέγχου πρόσβασης ρόλων μέσω ενός δομημένου πλαισίου που διασπά κάθε εργασία σε τμήματα που 

το απαρτίζουν. 

 

3.2.4. Είδη χρηστών που πρέπει να υποστηρίζει το σύστημα 
 

Οι βασικοί τύποι  χρηστών που πρέπει να υποστηρίζει το λειτουργικό είναι  

- Οι διαχειριστές και οι χρήστες.  

• Οι λογαριασμοί διαχειριστών (Administrators) έχουν πλήρη και χωρίς κανένα περιορισμό πρόσβαση σε 

όλο τον υπολογιστή/τομέα  

• Οι χρήστες (Users) δεν μπορούν να κάνουν ακούσιες ή εκούσιες αλλαγές στο σύστημα.  

 

3.2.5. Τοπική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (Local Security Policy) 

 

To Σύστημα ελέγχου πρόσβασης θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμο ώστε να ικανοποιεί όλες τις α-

παιτήσεις του Οργανισμού σε επίπεδο επιβολής πολιτικής ασφαλείας στους χρήστες. 

 
 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Είδος Α/Α: 1  

 Ολοκληρωμένο σύστημα Ασφαλείας και Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση και θέση σε πλήρη λειτουργία.   

Λίστα υλικών για το είδος 1:  

1.1:  

 Ολοκληρωμένο Δικτυακό Σύστημα Ελεγκτή Access Control, με Module Δι-
κτύου για 1 Θύρα (Είσοδος - Έξοδος) ή για 2 Θύρες (Είσοδος -Κομβίο Εξό-
δου), με ενσωματωμένο λογισμικό διαχείρισης.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.2:  Πλακέτα επέκτασης για τον πίνακα για  το παραπάνω Σύστημα Ελεγκτή,  
με 1 επαφή εισόδου και 4 επαφές εξόδου και Δυνατότητα Διασύνδεσης με 
Σύστημα Πυρανίχνευσης  
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.3:  Καρταναγνώστης τύπου Proximity με υποστηρίξη για τύπους καρτών  
•  SPROX 

•  EM100 
•  SGM  
•  S-KEY 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.4:  Τροφοδοτικό  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.5:  Συσσωρευτής  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.6 :  Μαγνητική Επαφή  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

1.7:  Printable Proximity Card  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

30 ΤΕΜ.   

Είδος  Α/Α: 2  
 Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας εντός του data room και παράλ-

ληλα ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Λίστα υλικών για το είδος 2:  

2.1 :  Αισθητήρας θερμοκρασίας τεχνολογίας IP 
Α. Ενσωματωμένος web server 
Β. Υποστήριξη DHCP / SNMP  

Γ. 0.1°C βήμα μετρούμενης θερμοκρασίας 
Δ. Αποστολή email για θερμοκρασίες εκτός ορίων 
Ε. Προστασία με κωδικό πρόσβασης 
ΣΤ. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας προσφερόμενου αισθητήρα: -10°C to +80°C 
Ζ. Ακρίβεια μέτρησης <±0,7 °C (-10°C έως +85°C) 
Η. Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, αδιάβροχου με 

εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ≤-30°C,  ≥+125°C 
Αισθητήρα Υγρασίας για Rack, Επίτοιχο ή καλωδίου 
Θ. PoE (IEEE 802.3af)  
Ι. Λογισμικό καταγραφής μετρούμενων θερμοκρασιών με δυνατότητα εξαγωγής 
των στοιχείων σε πρόγραμμα λογιστικών φύλλων 
ΙΑ. Δυνατότητα σύνδεσης με ξεχωριστό τροφοδοτικό 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΜΟΝΑΔΑ    

18 ΤΕΜ.   

Είδος Α/Α: 3  
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 Υπηρεσίες : για τη μεταφορά στα σημεία εγκατάστασης, τυχόν παραμετροποίηση,  συνδε-
σμολογία, υλικά καλωδίωσης και στερέωσης, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις, παραμετροποι-
ήσεις, εκπαίδευση των χειριστών  και θέση σε πλήρη λειτουργία. 
 

- Τελικό σημείο αναφοράς των ζητουμένων συστημάτων (σημείο καταγραφής σημάτων θερμοκρα-
σίας και εισερχομένων), θα είναι υπολογιστής στο κτίριο επί της οδού Αυτοκράτορος Νικολάου 2. 

- Τα προσφερόμενα είδη, εξοπλισμός και γενικότερα όλα τα απαιτούμενα μικρά υλικά θα είναι καινούρια, 
αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση. 

-     Η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, καθώς και η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 
συνεργείο του ανάδοχου που θα διαθέτει επαρκή εμπειρία στην άρτια εγκατάσταση. 

-     να δοθεί κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει την εγκατάσταση  
-     Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει ελεύθερα, με μέσα και  τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου στα 

παραπάνω σημεία πρόσβασης ελέγχου των κτιρίων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.   
-     Το κόστος μεταφοράς του εξοπλισμού βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

 
 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   
 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης, δηλαδή παράδοση, τοποθέτηση  και θέση σε πλήρη λειτουργία των συ-
στημάτων, ορίζεται εντός δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης (από την υπο-
γραφή της). 

 
 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν : 
- Πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται στην παρ. 12.3 της παρούσας. 
- Τεχνικά φυλλάδια – στοιχεία.  
- Επίσης θα δοθούν εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης των συσκευών εκείνων, που επιτελείται χειρι-

σμός από τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. 
-  

o Σημείωση: Η παροχή οδηγιών χρήσης του εξοπλισμού στην Ελληνική γλώσσα στον φάκελο της 
προσφοράς είναι προαιρετική. Ωστόσο, κατά την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, αν και 
εφόσον απαιτηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο προσωρινός ανάδοχος δεσμεύεται για την παροχή οδηγιών 
χρήσης του εξοπλισμού στην Ελληνική γλώσσα με την παράδοση του συστήματος. 

-  
- αναφορά στα είδη που προσφέρει και ειδικότερα στα στοιχεία: η εταιρεία κατασκευής, το μοντέλο/τύ-

πος, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων συσκευών και των τυ-
χόν παρελκόμενων τους. 
 

 
7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για 24 μήνες από 

τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης και παραλαβής όλων των συστημάτων . 
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- Σε διάστημα 24 ωρών από την γραπτή ειδοποίηση (αναγγελία)  θα έχει τη δυνατότητα να επεμ-
βαίνει για άρση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος που αφορά τα συστήματα και ανεξάρτητα 
για όλες τις ημέρες και ώρες. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.2 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Πεδίο εφαρμογής. 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την 
προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξο-
πλισμού του συστήματος  
Α) Ασφαλείας και Ελέγχου πρόσβασης 
(Access Control)  στα Data Rooms των κτη-
ρίων του ΔΕΔΔΗΕ και  
Β) Παρακολούθησης και ελέγχου της θερμο-
κρασίας εντός του data room και παράλληλα 
ενημέρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
(Παρ.8, §1) 

 
 
 
 
 

Ναι 

  

2 (Παρ.8, § 1.1.)  Τόπος εγκατάστασης του εξο-
πλισμού και θέσης σε λειτουργία. 

 
Ναι 

  

3 (Παρ.8,  § 2) Πρότυπα εφαρμογής ή ισοδύ-
ναμα:  

  ISO 9001 για τον προσφέροντα  

  ISO 9001  των κατασκευαστριών ε -
ταιρε ιών για τον προσφερόμενο 
τεχνικό εξοπλισμό.  

 ISO 27001 για τον προσφέροντα  

 ISO 14001 για τον προσφέροντα  

 Πιστοποίηση CE ή ισοδύναμο για όλα τα 
ζητούμενα εξαρτήματα του τεχνικού ε-
ξοπλισμού 

 
Ναι 

  

4 (Παρ.8, § 3.2.5.) Τοπική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας (local security Policy) 

Ναι    

5 (Παρ.8, § 4. Αναλυτικό Πίνακας τεχνικής πε-
ριγραφής υλικών και ποσοτήτων) 
1.Ολοκληρωμένο Δικτυακό Σύστημα Ελεγκτή 
Access Control, με Module Δικτύου για 1 
Θύρα (Είσοδος - Έξοδος) ή για 2 Θύρες (Είσο-
δος-Κομβίο Εξόδου), με ενσωματωμένο λο-
γισμικό διαχείρισης 

 
 
 

Ναι 
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6 2.Πλακέτα επέκτασης για τον πίνακα για το 
παραπάνω Σύστημα Ελεγκτή, με 1 επαφή ει-
σόδου και 4 επαφές εξόδου και Δυνατότητα 
Διασύνδεσης με Σύστημα Πυρανίχνευσης 

 
 

Ναι 

  

7 3.Καρταναγνώστης τύπου Proximity με υπο-
στηρίξη για τύπους καρτών  

 SPROX 

 EM100 

 SGM  

 S-KEY 

Ναι   

8 4 Τροφοδοτικό,  Ναι   

9 5.Συσσωρευτής,  Ναι   

10 6.Μαγνητική Επαφή Ναι   

11 7.Printable Proximity Cards Ναι   

12 8.Αισθητήρας θερμοκρασίας τεχνολογίας IP Ναι   

 Α. Ενσωματωμένος web server Ναι   

 Β. Υποστήριξη DHCP / SNMP  Ναι   

 Γ. 0.1°C βήμα μετρούμενης θερμοκρα-
σίας 

Ναι   

 Δ.Αποστολή email για θερμοκρασίες ε-
κτός ορίων 

Ναι   

 Ε. Προστασία με κωδικό πρόσβασης Ναι   

 ΣΤ. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας προ-
σφερόμενου αισθητήρα: -10°C to +80°C 

Ναι   

 Ζ. Ακρίβεια μέτρησης <±0,7 °C (-10°C 
έως +85°C) 

Ναι   

 Η. Δυνατότητα σύνδεσης  
αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, 
αδιάβροχου με εύρος μέτρησης θερμο-
κρασίας ≤-30°C,  ≥+125°C 
Αισθητήρα Υγρασίας για Rack, Επίτοιχο 
ή καλωδίου 

Ναι   

 Θ. PoE (IEEE 802.3af) Ναι   

 Ι. Λογισμικό καταγραφής μετρούμενων 
θερμοκρασιών με δυνατότητα εξαγωγής 
των στοιχείων σε πρόγραμμα λογιστι-
κών φύλλων 

Ναι   

13 Δυνατότητα σύνδεσης με ξεχωριστό Τροφο-
δοτικού 

Ναι   

14 Υπηρεσίες, για την μεταφορά στα σημεία ε-
γκατάστασης, τυχόν παραμετροποίηση, συν-

Ναι   
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δεσμολογία, υλικά καλωδίωσης και στερέω-
σης, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις, εκπαί-
δευση των χρηστών και θέση σε πλήρη λει-
τουργία. 

15  Τελικό σημείο αναφοράς των ζητουμένων 
συστημάτων (σημείο καταγραφής σημάτων 
θερμοκρασίας και εισερχομένων), θα είναι 
υπολογιστής στο κτίριο επί της οδού Αυτο-
κράτορος Νικολάου 2. 

 
 
 

Ναι 

  

16 Βεβαίωση του κατασκευαστή του συστήμα-
τος Access Control για την παροχή υποστήρι-
ξης στον προσφέροντα κατά την εγκατά-
σταση και τον χρόνο εγγύησης του συστήμα-
τος 

Ναι   

17 Προσκόμιση Πιστοποίησης από τον κατα-
σκευαστή για την ικανότητα εγκατάστασης 
του προσφερόμενου συστήματος Access 
Control από τον προσφέροντα. 

 
 
 

Ναι 

  

18 Τα προσφερόμενα είδη, εξοπλισμός και γενι-
κότερα όλα τα απαιτούμενα μικρά υλικά θα 
είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άρι-
στη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση. 

 
Ναι 

  

19 Η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία και η 
εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει από εξειδι-
κευμένο συνεργείο του ανάδοχου που θα 
διαθέτει επαρκή εμπειρία στην άρτια εγκα-
τάσταση. 

 
 
 

Ναι 
 

  

20 Κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει 
την εγκατάσταση 

 
Ναι 

 

  

21 Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει ελεύ-
θερα, με μέσα του Αναδόχου στα παραπάνω 
σημεία πρόσβασης ελέγχου των κτιρίων του 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.   
 

 
 

Ναι 

  

22 Το κόστος μεταφοράς του εξοπλισμού βα-
ραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 
 
 
 

Ναι 
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23 Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δηλαδή 
παράδοση, τοποθέτηση  και θέση σε πλήρη 
λειτουργία των συστημάτων,  ορίζεται εντός  
δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της  Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

 
 
 

Ναι 
 

  

25 (Παρ 8, § 7 ) Εγγύηση καλής λειτουργίας – τε-
χνική υποστήριξη: 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 
να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας 
για 24 μήνες από την Βεβαίωση παραλαβής 
ολοκλήρωσης όλων των συστημάτων.  

 Σε διάστημα 24ωρών από την γρα-
πτή ειδοποίηση (αναγγελία)  θα έχει τη δυ-
νατότητα να επεμβαίνει για άρση οποιουδή-
ποτε τεχνικού προβλήματος που αφορά τα 
συστήματα και ανεξάρτητα για όλες τις ημέ-
ρες και ώρες. 
 

   

26 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι προ-
σφέροντες θα πρέπει να λάβουν γνώση των 
χώρων της εγκατάστασης. Τηλ επικοινωνίας 
για ραντεβού 210 9090374 κ. Παύλοβιτς Α-
θανάσιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
  

Στην Αθήνα σήμερα, την …………………., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής 

καλούμενη ο «ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 

και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …………………………………………………………….. – και αφε-

τέρου  η εταιρεία «…………………………………..» (εφεξής καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει 

στ… …..…, οδός ………………………… αριθμός …, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

…………………………………, 

 

Αφού έλαβαν υπόψη: 

 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει, 

2. Την …………… απόφαση του ……..ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία προκηρύχθηκε συνοπτικός δια-

γωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου  στο αντικείμενο της παρούσας, 

3. Την …………… απόφαση του ……..  ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία η προσφορά του Αναδόχου 

αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάση την τιμή, 

4. Την ……………. απόφαση του …… ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογη-

τικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, 

5. Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν ασκήθηκαν ενστάσεις/ασκήθηκαν 

ενστάσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν με την/τις …………….. απόφαση/αποφάσεις του ΔΕ-

ΔΔΗΕ  

   

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1ο - Τεύχη Σύμβασης  ................................................................ .......   

Άρθρο 2ο - Αντικείμενο της Σύμβασης  .........................................................   

Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές  .............................................................   

Άρθρο 4ο - Προθεσμία Παράδοσης  ...............................................................   

Άρθρο 5ο - Τόπος και μέσα παράδοσης – εγκατάστασης  ................................ .   

Άρθρο 6ο – Τιμές Μονάδος  ................................................................ .........   

Άρθρο 7ο – Αυξομείωση ποσοτήτων  .............................................................   

Άρθρο 8ο – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  .......................................................   

Άρθρο 9ο – Ευρεσιτεχνίες  ................................................................ ..........   

Άρθρο 10ο – Οδηγίες χρήσεως  ................................................................ ....   
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Άρθρο 11ο – Τιμολόγηση υλικών  ................................................................ .   

Άρθρο 12ο - Τρόπος Πληρωμής  ................................................................ ...   

Άρθρο 13ο - Ποινικές Ρήτρες  ................................................................ ......   

Άρθρο 14ο – Ανωτέρα βία  ................................................................ ...........   

Άρθρο 15ο - Απαγόρευση υποκατάστασης  .....................................................   

Άρθρο 16ο –Εκχώρηση  ................................ ...............................................   

Άρθρο 17ο - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  ................................ ........   

Άρθρο 18ο - Ειδικοί όροι  ................................................................ ............   

Άρθρο 19 ο  –  Έκπτωση του Αναδόχου - Καταγγελία της Σύμβασης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Άρθρο 20 ο  -  Απαιτήσεις  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Άρθρο 21 ο  –  Ρήτρα ακεραιότητας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Άρθρο 25 ο  –  Τροποποίηση Σύμβασης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Άρθρο 26 ο  -  Δωσιδικία –  Δίκαιο της Σύμβασης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

Άρθρο 1ο - Τεύχη Σύμβασης 

 
1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλ-

λόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 

 

α. Συμφωνητικό,  

β. Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 

γ. Πίνακας Περιγραφής Υλικών και  Υπηρεσιών, (εφόσον είναι διακριτός σε Παράρτημα, 

και δεν αναφέρεται στο  Άρθρο 2ο - Αντικείμενο της Σύμβασης) 

δ. Τεχνική Προδιαγραφή  

    ε.   Τεχνική προσφορά Αναδόχου 
 

2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη 

σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κεί-

μενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 
 

3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σκαριφήματα κ.λπ. και εν γένει το περιεχόμενο της Τεχνικής 

Προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν τον ΔΕ-

ΔΔΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 
 

4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μο-

ναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθη-
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καν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφω-

νίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συ-

μπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιου-

δήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα 

ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 
 

 

Άρθρο 2ο - Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι του τιμήματος που 
συμφωνείται για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών συστημάτων 
ελέγχου πρόσβασης καθώς  και συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της θερμοκρασίας στα 
Data Rooms των κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στον Ν. Αττικής», όπου  ειδικότερα: 

 
- Περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά στα σημεία  εγκατάστασης, τυχόν παραμετρο-

ποίηση,  συνδεσμολογία, υλικά καλωδίωσης και στερέωσης, απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις, παρα-
μετροποιήσεις, εκπαίδευση των χειριστών  και θέση σε πλήρη λειτουργία. 

 

όπως αναφέρεται στον ακόλουθο Πίνακα Περιγραφής Υλικών και υπηρεσιών : 

 

 

Πίνακας Περιγραφής Υλικών και Υπηρεσιών 

 
ΕΙΔΟΣ 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 

ΤΕΜ. 
(*) 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΥΡΩ/ΤΕΜ. 

(*) 

ΟΛΙΚΟ  

ΤΙΜΗΜΑ 
ΕΥΡΩ  

1.  Ολοκληρωμένο σύστημα Ασφα-
λείας και Ελέγχου πρόσβασης 
(Access Control) στο οποίο συμπε-
ριλαμβάνεται η εγκατάσταση, 
σύνδεση, εκπαίδευση και θέση σε 

πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με 
την προσφορά του αναδόχου 

18   

2.  Σύστημα παρακολούθησης και ε-
λέγχου της θερμοκρασίας στο ο-
ποίο συμπεριλαμβάνεται η εγκα-

τάσταση, σύνδεση, εκπαίδευση 
και θέση σε πλήρη λειτουργία και 
σύμφωνα με την προσφορά του α-
ναδόχου.   

18   

 Συνολική αξία Σύμβασης (πλέον ΦΠΑ) ……………… 

(Ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………………………. 
* Μονάδα Μέτρησης 
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Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Τα προς προμήθεια υλικά και υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 4ο - Προθεσμία Παράδοσης 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δηλαδή παράδοση, τοποθέτηση και θέση σε πλήρη λειτουργία 

των συστημάτων,  ορίζεται εντός  δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της  

Σύμβασης (από την υπογραφή της). 

 

 

 Άρθρο 5ο - Τόπος και μέσα παράδοσης – εγκατάστασης 

 
Τα υλικά θα παραδίδονται, θα εγκαθίστανται και θα τίθενται σε πλήρη λειτουργία, στα Data 

Rooms των παρακάτω κτιρίων του ΔΕΔΔΗΕ με μέσα μεταφοράς και εξειδικευμένο προσωπικό  

του Αναδόχου:  

 

1. Περραιβού & Καλλιρόης    3ος  όροφος, 4ος  όροφος, Υπόγειο (3 τεμ.) 

2. Διαμαντοπούλου 10               1ος όροφος        (1 τεμ.)    

3. Λ. Συγγρού 49                      2ος όροφος        (1 τεμ.)  

4. Λ. Συγγρού 100                    1ος όροφος        (1 τεμ.)  

5. Λ. Συγγρού 24                      4ος όροφος        (1 τεμ.)  

6. Λ. Συγγρού 23                      Ημιώροφος         (1 τεμ.) 

7. Αυτοκράτορος Νικολάου 2      1ος όροφος        (1 τεμ.)  

8. Περ. Αθήνας                          Ισόγειο  & 2ος όροφος  (2 τεμ.) 

9. Περ. Μεσογείων                     Υπόγειο             (1 τεμ.) 

10. Περ. Περιστερίου                    3ος όροφος       (1 τεμ.) 

11. Περ. Φιλοθέης-Κηφισιάς          Ισόγειο             (1 τεμ.) 

12. Περ. Καλλιθέας                      2ος όροφος       (1 τεμ.) 

13. Περ. Ελευσίνας                      1ος όροφος       (1 τεμ.) 

14. ΔΕΕΔ (Ελαΐδα)                       Κεντρικό C/R     (1 τεμ.) 

15. Αποθήκες Ασπροπύργου         1ος όροφος        (1 τεμ.) 

 

  

 

Άρθρο 6ο – Τιμές Μονάδος 
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Οι τιμές μονάδας είναι σε Ευρώ.  Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις και 

οι σχετικές δαπάνες για παράδοση των υλικών, με μέσα μεταφοράς από εξειδικευμένο προσω-

πικό του Αναδόχου, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του Ν.1642/1986, όπως 

ισχύει, που θα βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με βάση το ισχύον ποσοστό κατά το χρόνο παράδοσης. 

Οι τιμές είναι σταθερές 

 

 

 

Συμφωνείται ρητά, ότι οι τιμές είναι σταθερές και ο Ανάδοχος παραιτείται του άρθρου 388 του 

Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διά-

ταξη κλπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε αναθεώρηση ή/και ανα-

προσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση της 

προμήθειας και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζε-

ται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συν-

θηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

 

 

Άρθρο 7ο – Αυξομείωση ποσοτήτων  

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του:  

 

α) Να επαυξήσει την ποσότητα του συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού αξίας πενήντα 

τοις εκατό (50%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης με τιμή μονάδας ίση προς τη συμβατική. 

Για την επαύξηση ειδοποιείται ο ανάδοχος μέχρι τη λήξη του χρόνου παράδοσης της αρχικής 

συμβατικής ποσότητας.  

 

β) Να μειώσει την ποσότητα του συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού αξίας τριάντα τοις 

εκατό (30%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας. 

Το δικαίωμα μείωσης ασκείται το αργότερο μέχρι ένα (1) μήνα από την υπογραφή της παρού-

σης και επί δεκαδικού αποτελέσματος στον προηγούμενο ακέραιο. 

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος 

και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 

Άρθρο 8ο – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

 
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που συμ-

φωνούνται με την παρούσα σύμβαση. Ακόμα ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του 

υλικού για 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης παραλαβής και θέσης σε 

λειτουργία των συστημάτων. Αν στο διάστημα αυτό το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική 

ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση, κατ’ επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ, να το επισκευάσει, να το συμπληρώσει ή να το αντικα-

ταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να πληρωθεί γι’ αυτό. Ο Ανάδοχος 

έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε η 
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κακή κατάσταση ή λειτουργία του υλικού, αλλά η αποζημίωση αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη 

από το 50% του συνολικού συμβατικού τιμήματος 

 

 

Άρθρο 9ο – Ευρεσιτεχνίες 

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι από τη χρήση ή τη διάθεση του υλικού που θα παραδώσει 

στον ΔΕΔΔΗΕ δεν θα εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ημε-

δαπή ή αλλοδαπή, για τις ευρεσιτεχνίες ή γενικά τη βιομηχανική ιδιοκτησία, και ότι σε περί-

πτωση έγερσης τέτοιας αξίωσης θα αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ για οποιοδήποτε ποσό αυτός ή-

θελε κληθεί να καταβάλει, περιλαμβανομένων και των δικαστικών εξόδων απόκρουσης τέτοιας 

αξίωσης. Ρητά συνομολογείται ότι η έγερση τέτοιας αξίωσης δύναται να αποτελέσει λόγο κα-

ταγγελίας της Σύμβασης ή κατά περίπτωση και λόγο υπαναχώρησης της Σύμβασης, κατά το 

δίκαιο της πώλησης. 
 

Άρθρο 10ο – Οδηγίες χρήσεως 

 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον ΔΕΔΔΗΕ, σε δύο (2) αντίτυπα και χωρίς επιπλέον αμοιβή τα 

απαραίτητα για την εγκατάσταση, χρήση, κείμενα και σχέδια, όπως αυτά προσδιορίζονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 

Άρθρο 11ο – Τιμολόγηση υλικών 

 

 

1. Ο Ανάδοχος θα εκδώσει δύο (2) τιμολόγια, ένα για το σύνολο των δεκαοκτώ (18) συ-

στημάτων  που θα παραδώσει και ένα για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

8. Το Τιμολόγιο θα κατατίθεται συνοδευόμενο : 

 

8.1. Αντίγραφο της Βεβαίωσης παραλαβής όλων των συστημάτων και θέσης σε πλήρη λει-

τουργία. 

 

8.2. Τιμολόγιο που δεν αναγράφει τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία και την σχετική Βε-

βαίωση παραλαβής θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο. 
 

Άρθρο 12ο - Τρόπος Πληρωμής 

 
1. Η πληρωμή των υλικών θα γίνει μετά την ποιοτική, ποσοτική παραλαβή τους  και την 

Βεβαίωση, από την αρμόδια Επιτροπή, παραλαβής και θέσης σε λειτουργία των συστημά-

των, από τον αρμόδιο Τομέα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων / ΔΟΑΕΣΜ του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα 

με τις παρακάτω παραγράφους 2 και 3. 
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2. Η ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος θα γίνει εντός 30 ημερών από την ημερο-

μηνία κατά την οποία κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (στο Πρωτόκολλο 

της Διεύθυνσης Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας – ΔΟΑΕΣΜ), το 

σχετικό τιμολόγιο μαζί με το παραστατικό της ποιοτικής παραλαβής.  

2.1 Ως χρόνος έναρξης για τον υπολογισμό της ημερομηνίας καταβολής του τιμήματος του 

τιμολογίου θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της Βεβαίωσης παραλαβής όλων των συ-

στημάτων και θέσης σε πλήρη λειτουργία. 

 

3. Δε γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή, Άνοιγμα Πίστωσης ή και τυχόν προ-

τεινόμενοι όροι χρηματοδότησης, σε καμία περίπτωση. 

4. Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει όλες τις επι-

βαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της χώρας του, τις σχετικές με την εκπλή-

ρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του ΔΕΔΔΗΕ απέναντι στον Ανάδοχο. 

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης 

ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής του τιμήματος 

από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται παραπάνω. 

 

6. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονι-

σμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρω-

μής (Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας κ.λ.π. τα οποία απαραι-

τήτως πρέπει να προσκομιστούν με την κατάθεση του σχετικού τιμολόγιου μαζί με το πα-

ραστατικό της ποιοτικής παραλαβής). 

 

7. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, 

σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν 

οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος 

να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υφίσταται ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από 

αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 

 

8. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα προβαίνει στις προβλεπόμενες παρα-

κρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή των Ασφα-

λιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο. 

 

9. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών του, που απορρέουν 

από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί 

να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει 

αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Επίσης, το δικαίωμα συμψηφισμού ασκεί-

ται σε περίπτωση που η απαίτηση του τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε 

οποιονδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
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10. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά 

το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρ-

φωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 

11.  Θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν 4412/2016 διατάξεις περί κρατήσεων. 

 

 

Άρθρο 13ο - Ποινικές Ρήτρες 

 
1.  Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης θα ανέρχεται σε 0,5% της 

συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης, με ανώτατο ποσοστό το 20% της συμβατι-

κής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

    Το συνολικό ποσό ποινικής ρήτρας δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος.  

 

2. Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία θέσης σε 

λειτουργία όλων των συστημάτων στα Data Rooms των κτιρίων του ΔΕΔΔΗΕ, αφού αφαι-

ρεθεί κάθε καθυστέρηση για την οποία ευθύνεται ο ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

Άρθρο 14ο – Ανωτέρα βία 

 
1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του 

Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα, όποιες προσπάθειες και αν κατέβαλε.  

 

2. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά 

ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο.  

 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον ΔΕΔΔΗΕ συνοδευό-

μενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αμέσως και πάντως το αργότερο εντός 10 

ημερών από την εμφάνισή της κάθε περιστατικού ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να 

επηρεάσει την εκτέλεση της παρούσας, άλλως δεν θα έχει δικαίωμα να το επικαλεστεί.  

  

 

Άρθρο 15ο - Απαγόρευση υποκατάστασης 

 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, 

είτε φυσικό είτε νομικό, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

2. Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω εταιρι-

κής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης 
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ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδι-

κασιών από άλλον οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση 

δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από 

έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη του γεγονότος (ολική υποκατάσταση). 

 

3. Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση 

του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

 

 

Άρθρο 16ο –Εκχώρηση 

   

1. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για τον ΔΕΔΔΗΕ, η 

μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν 

γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από την 

παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προη-

γούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν 

και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα 

γίνεται μετά την αφαίρεση: 

α. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, 

β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα 

είχε δικαίωμα να εισπράξει από τον ΔΕΔΔΗΕ, 

γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα προκύπτει 

από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου είναι απαραί-

τητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού και  

δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί 

στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το 

άρθρο 702 Α.Κ. 

    Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαμβάνει 

γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 

 

 

Άρθρο 17ο - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης έκδοσης 

………………ποσού € ………………………………, με αριθ. ………………………… σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του ΔΕΔΔΗΕ, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, 

της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. Το ύψος της Εγγυητικής 
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Επιστολής Καλής Εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)  

επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  

  

2. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο 

που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα να αμφι-

σβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω 

εγγυητική και αφορούν στην είσπραξη αυτής από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρη-

τώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση 

της πιο πάνω εγγυητικής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 

3. Τέλος συμφωνείται ότι η εγγυητική αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη 

και προσήκουσα σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης και όχι 

πριν από την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή 

ολικής κατάπτωσής της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως 

με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε όρο της πα-

ρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του 

η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από 

την κατάπτωση. 

 

 

Άρθρο 18ο - Ειδικοί όροι 

 

1. Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και 

αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Γι’ αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς 

επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 – 329 και 

1106 του Α.Κ. 

2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί 

από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016, ήτοι  

 Τη σύμβαση 87 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστι-

κού δικαιώματος, 

 Της σύβαση 98 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγμα-

τεύσεων, 

 Τη σύμβαση 29 της ΔΟΕ σχετικά με την αναγκαστική εργασία, 

 Τη σύμβαση 105 της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, 

 Τη σύμβαση 138 της ΔΟΕ για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης, 

 Τη σύμβαση 111 της ΔΟΕ για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση), 

 Τη σύμβαση 100 της ΔΟΕ σχετικά με την ίση αμοιβή, 

 Τη σύμβαση 182 της ΔΟΕ σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, 
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 Τη σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και πρωτόκολλο 

του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος  

 Τη σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων α-

ποβλήτων και της διάθεσής τους (σύβαση της Βασιλείας), 

 Τη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (σύβαση της Στοκ-

χόλμης για τους ΕΟΡ), 

 Τη σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορι-

σμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO) 

(σύβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρω-

τόκολλα.  

 

3. Επίσης, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις 

της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγ-

γελματικού κινδύνου. 

4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 

 α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της 

σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση  της σύμβασης  

 β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις υπηρεσίες που παρασχέθη-

καν. 

 γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβά-

νονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, 

ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.  

5.   Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης είναι υποχρε-

ωμένος να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιο-

κτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, 

τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, 

οχημάτων κ.λ.π. 

6.   Ο ΔΕΔΔΗΕ και το προσωπικό του, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές 

που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και 

κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, του 

Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση  της σύμβασης από τον Ανάδοχο.  

7. Ρητά συμφωνείται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αξιό-

ποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον Ανάδοχο είτε 

από το προσωπικό που χρησιμοποιεί και ότι κάθε ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί 

κατά την εκτέλεση του είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο προσωπικό που θα απασχολεί, 

συμπεριλαμβανομένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης χρηματικής ικανο-

ποίησης, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου μόνον τον Ανάδοχο. 

8. Κανείς από τους όρους της παρούσας σύμβασης, όλων θεωρουμένων ως ουσιωδών, δεν 

θεμελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου. 

9. Ο  Ανάδοχος θα είναι πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος έναντι  του ΔΕΔΔΗΕ, 

για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής  νομοθεσίας ως 

προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των 

Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 
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10. Ο Ανάδοχος και κάθε Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται 

στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των 

νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία  περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου 

ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του 

προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

κλπ. 

 Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: 

 α. να καταβάλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να 

υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και ε-

φαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και 

 β. να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρό-

σφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτο-

αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπερ-

γολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, 

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το 

νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του 

προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 

 Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προ-

σωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό 

των τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και εκ 

μέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 

 11. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και 

τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου  

ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώ-

ματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί 

η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

12. Ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη ισχύουσα 

Νομοθεσία και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφάλειας καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού τους ώστε η εκτελού-

μενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελ-

λάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις καθώς και 

προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

14.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως  αυστηρά  απόρρητη  

και  μυστική  κάθε πληροφορία  που  παρέχεται  σε  αυτόν  ή  στην  οποία  αποκτά  πρό-

σβαση  λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με τον ΔΕΔΔΗΕ. Όλες οι πληροφορίες 

που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας χαρακτηρίζονται ως «Ε-

μπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε μορφή και αν παρασχεθούν  (έγγραφη, προφορική, ηλε-

κτρονική).  

 14.1. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες υποχρεώσεις:   
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 - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές  Πληροφορίες  για  κανέναν  άλλο σκοπό  εκτός  

από  τη  συνεργασία  και  τις  δραστηριότητές  του  με  τον ΔΕΔΔΗΕ. 

- Να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρί-

τους, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση  του αντικειμένου της παρούσας 

και μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 - Να μην κατασκευάζει αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις  απο-

θηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης της πα-

ρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, 

τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την  ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των 

αντιγράφων. 

 - Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέμα 

που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

 - Να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ όλες ή μέρος των 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. 

 - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό ιδίου  οικο-

νομικού  οφέλους.  

 14.2.  Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν θα διανέμει, αποκαλύπτει ή άλλως 

πως διαδίδει Εμπιστευτικές Πληροφορίες  εκτός: 

 α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ,   

 β) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες στο 

κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί  ευρέως στο 

κοινό,  χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης 

εμπιστευτικότητας,  

 γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας, 

αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή του Αναδόχου, όπως 

αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία υπήρχαν πριν την αποκάλυψη, 

 δ) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον Ανάδοχο από 

τρίτο μέρος, που δεν είναι εργαζόμενος ή συνεργάτης του ΔΕΔΔΗΕ  ούτε κατά οποιοδήποτε 

τρόπο σχετίζεται με τον ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο είναι ελεύθερο νόμιμα να τις αποκαλύπτει,   

ε) αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά από 

διάταξη νόμου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 

Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει εμπιστευτικά 

στοιχεία τα οποία αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, ή σχετίζονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει τον ΔΕΔΔΗΕ καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο, οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως και εγκαίρως τον ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιώντας του 

ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, τις αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που 

του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε συνερ-

γασία με αυτή , όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισμό της 

υποχρέωσης ανακοίνωσης.  

 14.3. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει πρό-

σβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των πελατών/καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ, 

τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομο-

θεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και 
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τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προ-

στασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει 

να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η ε-

πεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύ-

εται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε 

τρίτους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρό-

σβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό  του Αναδόχου, το 

οποίο : 

 - Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακε-

ραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

 - Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του ε-

ξουσιοδοτημένου από αυτόν. 

 - Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των 

εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να εφαρμόζει τις διατάξεις του  679/2016 

Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

& των Ν. 2472/1997, Ν. 2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή  υπεργολά-

βους του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τις διατάξεις του  679/2016 Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Ν. 2472/1997, Ν. 2472/97 και 

3471/2006 ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς  και 

που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 14.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει 

οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα συνεργά-

ζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το βοηθήσει να επανακτήσει 

τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους.  

 14.5. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά σπουδαίο 

λόγο επαγόμενο την καταγγελία της Σύμβασης και την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστο-

λής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση τον ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα 

τα δικαιώματά του που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το 

δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕ-

ΔΔΗΕ για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και 

έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής 

με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας-Εμπιστευτικότητας  που εδώ περιγράφονται. 

 14.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και 

του ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,   

 β) να παραδώσει αμέσως στον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν Εμπι-

στευτικές Πληροφορίες  τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων 

της παρούσας, στην κατοχή τρίτων,  
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 γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους  

τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και.   

 14.6. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας 

μεταξύ του Αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται στο 

παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το  τέλος της Συνεργασίας.   

 14.7. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που αναλαμ-

βάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας του 

ΔΕΔΔΗΕ.   

 

 

 

Άρθρο 19ο – Έκπτωση του Αναδόχου - Καταγγελία της Σύμβασης 

 

1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις 

της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφόσον συντρέξει ο-

ποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις κατά την οποία ο Ανάδοχος: 

 

• Καθυστερήσει την παράδοση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο για το οποίο 

προβλέπεται η επιβολή ποινικής ρήτρας κατά το άρθρο 13 ανωτέρω,  

• Δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ 

 

      Εάν ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμ-

βασης, ρητά συνομολογούμενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. 

 

2. Κατά του έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ για 

αποζημίωση πάσης φύσεως ζημίας, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : 

 

α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερο-

μηνία της καταγγελίας. 

γ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ζημία που απορρέει   από τη μη 

εκτέλεση της σύμβασης, ανεξαρτήτως επιβολής ποινικών ρητρών   και  καταπτώσεως της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

  

3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλει στον Ανά-

δοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για όλα 

τα υλικά που παραδόθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση μέχρι την ημερομηνία της καταγγε-

λίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν ή άλλα ποσά δε-

κτικά συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 13  και 17 της παρούσας. 
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4. O ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 338 του ν. 4412/2016 δικαιούται να καταγγείλει τη σύμ-

βαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφό-

σον: 

Α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύνα-

ψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, 

Β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις κατα-

στάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 305 του ν. 4412/2016, 

Γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρε-

ώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ , η οποία έχει αναγνωρισθεί 

με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιπρόσθετα δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και να λύσει την παρούσα 

οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή (της ανυπαίτιας 

καταγγελίας) ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο - πέραν του τιμήματος για το 

τμήμα της σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί - και τις δαπάνες, στις οποίες ο τελευταίος 

υποβλήθηκε για την εκτέλεση της παρούσας μέχρι την κοινοποίηση της καταγγελίας, ανα-

φορικά με το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης. Η καταβολή των δαπανών αυτών εξαντλεί 

τις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την από μέρους του ανυπαίτια καταγγελία της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 20ο – Απαιτήσεις 

 

1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση 

με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στη ΔΟΑΕΣΜ 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο 

προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

    Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησης του. 

 

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδίδει στη ΔΟΑΕΣΜ οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα 

συνοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση της. 

 

3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμά 

του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται μέχρι του 

σημείου που η ΔΟΑΕΣΜ μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 
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Άρθρο 21ο – Ρήτρα ακεραιότητας 

 
Με την παρούσα ο ανάδοχος δηλώνει και δεσμεύεται, ότι ο ίδιος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 

(επί κοινοπραξιών : και καθένα από τα μέλη της κοινοπραξίας), σε όλα τα στάδια που προηγή-

θηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη 

της διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων του όρου αυτού εκ μέρους του 

αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

 

Άρθρο 22ο – Αντίκλητος 

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος οίκος ......................................, δηλώνει με την παρούσα ότι διο-

ρίζει και αποκαθιστά αντίκλητό του στην Ελλάδα τον κ. .............................................(ό-

νομα, όνομα πατρός, επώνυμο, επάγγελμα), κάτοικο ............................................... 

(πόλη, οδός, αριθμός, Ταχ. Κωδ.).  

 

2. Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω διεύθυνσή του, θα 

επιδίδονται με παραγγελία του ΔΕΔΔΗΕ ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων και εκπροσώ-

πων του όλα τα σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη Σύμβαση εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περι-

λαμβανομένων και των εισαγωγικών εγγράφων δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων (α-

ναθέσεων) ή πράξεων, που επιβάλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από 

αυτόν στον οποίο έγινε η επίδοση, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. 

 

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επίδοση προς τον συμβατικά διορισμένο αντίκλητο είναι δυνη-

τική, η δε ανάκληση ή παραίτησή του επιφέρει αποτελέσματα κατά του ΔΕΔΔΗΕ των καθο-

λικών ή ειδικών διαδόχων του, μόνο από της κοινοποίησης σ’ αυτόν και αυτούς της σχετικής 

γνωστοποιήσεως και μόνο αν περιλαμβάνει διορισμό άλλου αντίκλητου στην ίδια πόλη με 

ακριβή αναγραφή της διευθύνσεώς του. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της 

διευθύνσεως του διορισθέντος αντικλήτου που αναγράφεται στη Σύμβαση ή σε μεταγενέ-

στερο διορισμό. 

4. Διορισμός Αντικλήτου απαιτείται μόνον σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εδρεύει στην αλλο-

δαπή. 

 

 

Άρθρο 23ο - Επικοινωνία συμβαλλόμενων μερών 

 

Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών θα γίνεται 

αποκλειστικά ως εξής: 
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Αρμόδια Υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ 

Τομέας Ασφάλειας Εγκαταστάσεων / Διεύθυνση Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστι-

κής Μέριμνας / Διαμαντοπούλου 10 / τηλ. 210 9090370 

 

Επικοινωνία με τον Ανάδοχο 

……………………. 

 

 

Άρθρο 24ο - Υποχρέωση ενημέρωσης 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές του 

ΔΕΔΔΗΕ για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού του με τον ΔΕΔΔΗΕ, 

την 30/6 και 31/12 εκάστου έτους, το αργότερο μέχρι την 31/7 και 31/1 εκάστου έτους, αντι-

στοίχως. 

 

 

Άρθρο 25ο – Τροποποίηση Σύμβασης 

 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών 

και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς ο χαρακτήρας της συμβάσεως, 

κατά το άρθρο 337 του ν. 4412/2016.  

  

 

Άρθρο 26ο - Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

 

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Σύμβασης 

και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά 

ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του Ελληνικού 

Κράτους. 

  

 

Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω, τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση 

σε δύο πρωτότυπα την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους και πήραν 

ο καθένας από ένα πρωτότυπο. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

 

Σύμβαση Εμπιστευτικότητας  

 

      Στην Αθήνα σήμερα, την …………………., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔIΚΤΥΟΥ ΔΙΑ-

ΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕ-

ΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενη ο «ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 

20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………… – 

…………………………………………………. – και αφετέρου η εταιρεία «……………..………………………..» (ε-

φεξής καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στ… ,……………. οδός ………………………… αριθ-

μός …, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …………………………………συμφωνήθηκαν, συνο-

μολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

1.  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία», έχει συνυπογράψει με το 

δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος» την 

Κύρια Σύμβαση, με αντικείμενο την εκτέλεση υπηρεσίας, η οποία θα συνίσταται στο εξής:  

 

«προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού  Κεντρικών συστημάτων Ασφαλείας και 

Ελέγχου πρόσβασης (Access Control) καθώς και συστημάτων παρακολούθησης και ελέγ-

χου της θερμοκρασίας στα Data Rooms των κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στον Ν. Αττικής» 

 

 

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα, την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη 

εχεμύθεια αναφορικά με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του παρέχονται ή του είναι 

προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία. 

 

3. Ορισμοί : Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες. 

Ο όρος «Συνεργασία» περιλαμβάνει την κύρια σύμβαση μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου 

και της Εταιρείας, λόγω της οποίας  υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 

ή/και οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αντισυμβαλλόμε-

νου και της Εταιρείας με σκοπό τη σύναψη σημαντικής εμπορικής, οικονομικής ή επενδυ-

τικής συμφωνίας μεταξύ τους.    

Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ της Εταιρείας 

και του Αντισυμβαλλόμενου καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχε-

τικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική 

πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων εται-

ρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με 

οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική Πληροφορία, νοείται οποιαδή-

ποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπι-

στευτική, και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την 

εκτέλεση και έπ’ ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης. 
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4. Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου. 

Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει σωρευτικά τις εξής  υποχρεώσεις: 

-να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο 

για το αντικείμενο της εργασίας του και για τις δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία 

-να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που απασχο-

λούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε 

πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη συναίνεση και 

εντολή  της Εταιρείας 

-να μην αναπαράγει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική 

μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει από την Εργοδότρια 

Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει, τα αντί-

γραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται πλήρες αρχείο όλων 

των αντιγράφων να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πλη-

ροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

να επιστρέφει ανά πάσα στιγμή, , ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή 

μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή τουνα μην εκμεταλ-

λεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφε-

λος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλων δικαιωμάτων 

επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή της ΔΕΗ Α.Ε. από τον ίδιο ή μέσω τρίτων πα-

ρένθετων προσώπων, σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, ως ισχύει. 

 

4.1.   Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με 

την Εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία, ακόμα 

και πριν τη λύση ή την καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας 

η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλό-

μενου, αυτός είναι υποχρεωμένος: 

α. να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

β. να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία πε-

ριέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των 

όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και 

γ. να ανακοινώσει εγγράφως τον πλήρη κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των 

τρίτων προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών. 

 

4.2.  Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του 

Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν 

τον Αντισυμβαλλόμενο  και μετά την καθ’  οιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας.  

 

6. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με 

την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετι-

κής ή/και αποθετικής ζημίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
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7. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει 

και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του 

Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου, ιδία δε με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώ-

δικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνι-

σμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης 

απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. 

 

8. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα 

ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποια-

δήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

9. Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την 

παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

 

10. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας σύμβασης θα γίνεται 

μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και ρητά αποκλειομέ-

νου οποιουδήποτε  άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου. 

 

11. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.2. ανωτέρω,  η  παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπο-

γραφή της και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας 

και του Αντισυμβαλλόμενου.  

 

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλαχτα τα παρα-

πάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έ-

λαβαν από ένα αντίγραφό της. 

 

 

OΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 5] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε. Κολλάτος] 

- Τηλέφωνο: [210 9090370] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [e.kollatos@deddie.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.deddie.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[Σύστημα ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) στα Data Rooms των κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ [CPV] 

42961100-1] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια τοποθέτηση και θέση σε 

λειτουργία] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 

κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

mailto:infodeddie@deddie.gr
http://www.deddie.gr/




  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9001275 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια, εγκατάσταση 

και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών          

συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου          

πρόσβασης (Access Control) καθώς και   

συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου 

της θερμοκρασίας στα Data Rooms των 

κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής 

Σελ. 83 από 102 

 

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει  αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου xv  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

mailto:infodeddie@deddie.gr
http://www.deddie.gr/




  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9001275 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια, εγκατάσταση 

και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών          

συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου          

πρόσβασης (Access Control) καθώς και   

συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου 

της θερμοκρασίας στα Data Rooms των 

κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής 

Σελ. 88 από 102 

 

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

 

 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxx  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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

[] Ναι [] Όχι 

mailto:infodeddie@deddie.gr
http://www.deddie.gr/




  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9001275 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια, εγκατάσταση 

και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών          

συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου          

πρόσβασης (Access Control) καθώς και   

συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου 

της θερμοκρασίας στα Data Rooms των 

κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής 

Σελ. 90 από 102 

 

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

 

 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 

mailto:infodeddie@deddie.gr
http://www.deddie.gr/




  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9001275 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια, εγκατάσταση 

και σύνδεση εξοπλισμού Κεντρικών          

συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου          

πρόσβασης (Access Control) καθώς και   

συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου 

της θερμοκρασίας στα Data Rooms των 

κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Αττικής 

Σελ. 91 από 102 

 

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxi; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxii , ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 
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7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας xxxiii  το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

i

 Σε περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας ε ίναι  περισσότερες (ο ι )  της  

(του)  μίας (ενός)  θα αναφέρεται  το  σύνολο αυτών  

ii Επαναλάβετε  τα στο ιχε ία  των αρμοδίων,  όνομα και  επώνυμο,  όσες φορές χρε ιάζεται .  

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκο-

πούς.  
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Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και ο ι  οποίες απασχολούν  λ ιγό-

τερους από 250 εργαζομένους  και  των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνε ι  τα 50 

εκατομμύρια ευρώ  και /ή  το σύνολο του ετήσιου ισολογ ισμού δεν υπερβαίνε ι  τα 43 εκατομμύρια 

ευρώ .  

iv Τα δ ικαιολογητ ικά και  η  κατάταξη,  εάν υπάρχουν,  αναφέρονται  στην πιστοποίηση.  

v Ειδ ικότερα ως μέλος ένωσης ή κο ινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.  

vi  Επισημαίνεται  ότ ι  σύμφωνα με  το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “ Όσον αφορά τα κριτήρια  

που σχετ ίζονται  με  τους τ ί τλους σπουδών και  τα  επαγγελματ ικά προσόντα που ορί ζονται  στην  

περίπτωση στ ΄  του Μέρους Ι Ι  του Παραρτήματος ΧΙ Ι  του Προσαρτήματος Α΄  ή  με  την  σχετ ι κή  

επαγγελματ ική εμπε ιρ ία ,  ο ι  ο ικονομικο ί  φορε ίς,  μπορούν ωστόσο να βασίζονται  στ ι ς ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν ο ι  τελευταίο ι  θα εκτελέσουν τ ι ς εργασίες ή  τ ις  υπηρεσίες γ ια  τ ις  οποίες  

απαιτούνται  ο ι  συγκεκριμένες ι κανότητες . ”  

vii Σύμφωνα με  τ ι ς  δ ιατάξε ι ς του άρθρου 73  παρ.  3  α,  εφόσον προβλέπεται  στα έγγραφα της  

σύμβασης ε ίναι  δυνατή η κατ '  εξαίρεση παρέκκλ ιση από τον υποχρεωτ ικό αποκλε ισμό   γ ια  επι -

τακτ ι κούς λόγους δημόσιου συμφ έροντος,  όπως δημόσιας υγε ίας ή προστασίας του περιβάλλο-

ντος.   

viii Όπως ορίζεται  στο άρθρο 2 της απόφασης -πλαίσ ιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της 24ης 

Οκτωβρίου 2008,  γ ια την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008,  

σ.  42) .  

ix Σύμφωνα με  άρθρο 73 παρ.  1  (β) .  Στον Κανον ισμό ΕΕΕΣ (Κανον ισμός ΕΕ 2016/7)  αναφέρεται  

ως “δ ιαφθορά”.  

x Όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της Σύμβασης περ ί  της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 

οποία ενέχονται  υπάλληλοι  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευ ρωπαϊκής 

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 Ιουλ ίου 2003 γ ια την  καταπολέμηση της  δω-

ροδοκίας στον ιδ ιωτ ικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,  σ.  54) .  Περιλαμβάνε ι  ε πίσης τη δ ιαφθορά 

όπως ορίζεται  στο ν .  3560/2007  (ΦΕΚ 103/Α),  «Κύρωση και  εφαρμογή της Σύμβασης ποιν ικού 

δ ικαίου γ ια τη δ ιαφθορά και  του Πρόσθετου σ΄  αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη κα-

θόσον στο ν .  Άρθρο 73 παρ.  1  β αναφέρεται  η  κε ίμενη νομοθεσία) .  
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xi Κατά την έννοια του άρθρου 1  της σύμβασης σχετ ικά  με  τη  προστασία των ο ικονομικών  συμ-

φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (ΕΕ C 316 της  27.11.1995,  σ.  48)   όπως κυρώθηκε  με  

το ν .  2803 /2000 (ΦΕΚ 48 /Α) " Κύρωση της Σύµβασης σχετ ικά µε  την προστασία των  ο ικονοµ ικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και  των συναφών µε  αυτήν Πρωτοκόλλων.  

xii Όπως ορίζονται  στα άρθρα 1 και  3  της απόφασης -πλαίσιο του Συμβουλίου,  της 13ης Ιουν ίου 

2002 γ ια την καταπολέμηση της τρομοκρατ ίας (ΕΕ L 164 της 22 .6.2002,  σ.  3) .  Αυτός ο λόγ ος 

αποκλε ισμού περιλαμβάνε ι  επίσης την ηθική αυτουργ ία ή την απόπειρα εγκλήματος,  όπως ανα-

φέρονται  στο  άρθρο 4 της εν  λόγω απόφασης -πλαίσιο .  

xiii Όπως ορί ζεται  στο  άρθρο 1 της  οδηγ ίας  2005/60 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ίου και  του 

Συμβουλίου,  της 26ης Οκτωβρί ου 2005,  σχετ ι κά με  την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρη-

ματοπιστωτ ικού συστήματος γ ια  τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  και  τη  

χρηματοδότηση της τρομοκρατ ίας  (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματο-

δότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδ ίως:  α)  στ ι ς περιπτώσε ις εταιρε ιών περ ιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε)  και  προσωπικών  ε ταιρε ιών (Ο.Ε και  Ε .Ε) ,  τους δ ιαχε ιρ ιστές,  β)  στ ις περιπτώσε ις ανω-

νύμων εταιρε ιών (Α.Ε),  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και  όλα τα μέλη  του Διο ικητ ικού Συμ-

βουλ ίου (  βλ.  τελευταίο εδάφιο της παρ.  1  του άρθρου 73 )  

xvi Επαναλάβετε  όσες φορές χρε ιάζεται .  

xvii Επαναλάβετε  όσες φορές χρε ιάζεται .  

xviii Επαναλάβετε  όσες φορές χρε ιάζεται .  

xix Οικονομικός φορέας που έχε ι  αποκλε ιστε ί  με  τελεσίδ ικη απόφαση από τη συμμετοχή σε  δ ια-

δ ικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε  μπορε ί  να κάνε ι  χρήση αυτής της δυ-

νατότητας κατά την περίοδο αποκλε ισμού που ορίζεται  στην εν  λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ.  

7  τελευταίο εδάφιο)   

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν δ ιαπραχθε ί  (μεμονωμένα,  

κατ ᾽  εξακολούθηση,  συστηματ ικά . . . ) ,  η  επεξήγηση πρέπε ι  να καταδε ικνύε ι  την  επά ρκε ια  των 

μέτρων που λήφθηκαν.   
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xxi Στην περίπτωση που ο  ο ικονομικός φορέας ε ίναι  Έλληνας πολ ίτης ή έχε ι  την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα,  ο ι  υποχρεώσεις του που αφορούν τ ις ε ισφορές κο ινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και  την επικουρική  ασφάλιση (άρθρο 73 παρ.  2  δεύτερο εδάφιο) .   

xxii Σημε ιώνεται  ότ ι ,  σύμφωνα με  το άρθρο 73 παρ.  3  περ.  α  και  β,  εφόσον προβλέπεται  στα 

έγγραφα της  σύμβασης ε ίναι  δυνατή  η παρέκκλ ιση από τον υποχρεωτ ικό  αποκλε ισμό λόγω αθέ-

τησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστ ικών  ε ισφορών κατ ’  ε ξαίρεση,  γ ια  επι τακτ ι -

κούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,  όπως δημόσιας υγε ίας ή  προστασίας  του περιβάλλοντος 

ή/και   όταν ο αποκλε ισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδ ίως όταν μόνο μ ικρά ποσά των φόρων 

ή των ε ισφορών κο ινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθε ί ,  ή  όταν  ο ο ικονομι κός φορέας ενη-

μερώθηκε σχετ ικά με  το ακριβές ποσό που οφε ίλε ται  λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή  ε ισφορών κο ινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

ε ίχε  τη δυνατότητα να λάβε ι  μέτρα,  σύμφωνα με  το τελευταίο εδάφιο τ ης παραγράφου 2 του 

άρθρου 73,  πριν  από την  εκπνοή της προθεσμίας  αί τησης συμμετοχής ή σε  ανοικτές  δ ιαδικασίες 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε  όσες φορές χρε ιάζεται .  

xxiv Όπως αναφέρονται  γ ια  τους σκοπούς της παρούσας δ ιαδικασίας  σύναψης δημό σιας  σύμβασης 

στ ις  κε ίμενες  δ ιατάξε ις,  στα έγγραφα της σύμβασης  ή  στο άρθρο 18 παρ.  2  .  

xxv .  Η  απόδοση όρων ε ίναι  σύμφωνη με  την  παρ.  4  του άρθρου 73 που δ ιαφοροποιε ί τα ι  από τον 

Κανον ισμό ΕΕΕΣ (Κανον ισμός ΕΕ 2016/7)  

xxvi Άρθρο 73 παρ.  5 .  

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γ ίνεται  αναφορά σε συγκεκριμένη δ ιάταξη,  να συμπλη-

ρωθε ί  ανάλογα το  ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ.  2  ν .  3863/2010 .  

xxviii Όπως προσδιορίζεται  στο άρθρο 24  ή στα έγγραφα της σύμβασης .  

xxix Πρβλ άρθρο 48 .  

xxx  Η απόδοση όρων ε ίναι  σύμφωνη με  την περιπτ .  στ  παρ.  4  του άρθρου 73 που δ ιαφοροποιε ί τα ι  

από τον Κανον ισμό ΕΕΕΣ (Κανον ισμός ΕΕ 2016/7)  

xxxi Όπως περιγράφεται  στο Παράρτημα XI  του Προσαρτήματος Α,  ο ι  ο ικονομικο ί  φορε ίς από ορι -

σμένα κράτη  μέλη οφε ίλουν να συμμο ρφώνονται  με  άλλες απαιτήσε ις  που καθορίζονται  στο  Πα-

ράρτημα αυτό.  

xxxii Όσον αφορά το τεχν ικό προσωπικό ή τ ι ς  τεχν ικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην  

επιχε ίρηση του ο ικονομικού φορέα,  αλλά στων οποίων τ ι ς  ικανότητες  στηρίζεται  ο  ο ικονομικός 

φορέας,  όπως  καθορίζεται  στο μέρος I I ,  ενότητα Γ,  πρέπε ι  να συμπληρώνονται  χωριστά έντυπα 

ΤΕΥΔ.  
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xxxiii Επισημαίνεται  ότ ι  εάν ο ο ικονομικός φορέας έχε ι  αποφασίσε ι  να αναθέσε ι  τμήμα της σύμβασης 

σε τρ ί τους υπό μορφή υπεργολαβίας κα ι  στηρίζε ται  στ ι ς ι κανότητες του υπεργολάβου  γ ια την 

εκτέλεση του εν  λόγω τμήματος,  τότε  θα πρέπε ι  να συμπληρωθε ί  χωριστό  ΤΕΥΔ γ ια  τους σχετ ι -

κούς υπεργολάβους,  βλέπε μέρος Ι Ι ,  ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxiv Πρβλ και  άρθρο 1 ν .  4250/2014  

xxxv Υπό την προϋπόθεση ότ ι  ο  ο ικονομικός φορέας έχε ι  παράσχε ι  τ ι ς  απαραί τη τες πληροφορίες 

(διαδικτυακή δ ιεύθυνση,  αρχή ή φορέα έκδοσης,  επακριβή στο ιχε ία αναφοράς των εγγράφων) 

που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξε ι .  

Όπου απαιτε ί τα ι ,  τα στο ιχε ία αυτά πρέπε ι  να συνοδεύονται  από τη σχε τ ική συγκατάθεση γ ια  την 

εν  λόγω πρόσβαση.   
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