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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ», ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

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 Περιφέρειας Αττικής 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστείδου αριθμός 5-7, έχοντας 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. Την Οδηγία 2014/25 ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 

ταχυδρομικών υπηρεσιών,  
  
3. Τον ν. 4412/2016 «Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

(Α΄ 147) και ιδίως τα Βιβλία ΙΙ και IV αυτού, 
 

4. Τον Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30) και το 
π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

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

 
5. Τα άρθρα 35 και 37 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52),  

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

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

Τις αποφάσεις 326/2015 & 328/2015 που αφορούν την παροχή εξουσίας υπογραφής 
αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ,  
 

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την 

παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο Παράρτημα 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παρούσας.  
 

Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού.  
 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις 
που μνημονεύονται ανωτέρω.  
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 
σελιδοδείκτης.  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  
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Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 
σελιδοδείκτης.  

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΣφάλμα! 
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣφάλμα! Δεν 

έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΣφάλμα! Δεν 
έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΣφάλμα! 
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 
σελιδοδείκτης.  

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΣφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 
Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΣφάλμα! Δεν έχει 
οριστεί σελιδοδείκτης. 

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
 .................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης.  
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΣφάλμα! Δεν έχει 
οριστεί σελιδοδείκτης. 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΣφάλμα! Δεν 
έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
 .................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  
ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης.  
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΣφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 
Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥΣφάλμα! Δεν 
έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
 .................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.  

6. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΣφάλμα! Δεν έχει 
οριστεί σελιδοδείκτης. 

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ............... 53 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ χρονικής διάρκειας 2 ετών που αναλυτικά 

περιγράφονται Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV] 65500000-8) 
  

1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε  Τρία 
εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και 

πενήντα δύο λεπτά 3.972.821,52 ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά την παρ. 1.5 δικαιώματος προαίρεσης και αναλύεται 

ως εξής:  
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Β. Δικαίωμα 

προαίρεσης 

(μέχρι 50%) 

1 ΔΠΑ/ΕΠ- 6821.1     ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ 337.802,00 € 168.901,00 

2 ΔΠΑ/ΕΠ- 6821.2     ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 412.545,97 € 206.272,98 

3 ΔΠΑ/ΕΠ- 6821.3     ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 338.879,00 € 169.439,50 

4 ΔΠΑ/ΕΠ- 6821.4     ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛ.-ΚΗΦΙΣΙΑΣ 520.867,93 € 260.433,97 

5 ΔΠΑ/ΕΠ- 6821.5     ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 324.692,16 € 162.346,08 

6 ΔΠΑ/ΕΠ- 6821.6     ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 511.058,37 € 255.529,18 

7 ΔΠΑ/ΕΠ- 6821.7     ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 202.702,25 € 101.351,13 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΠΑ 2.648.547,68 1.324.273,84 

 

Το υπό Α’ ποσό συνιστά το ανώτατο όριο προσφοράς ανά Περιοχή. Προσφορές που 
υπερβαίνουν το ως άνω ποσό δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
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1.3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ανά Περιοχή ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

 
1.4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές προσφορές για μια ή 

περισσότερες Περιοχές, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, πλην όμως δεν μπορούν να 
εκδοθούν πράξεις κατακύρωσης για περισσότερες από δυο (2) Περιοχές στον ίδιο 
Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που ένας Προσφέρων ανακηρυχθεί μειοδότης σε περισσότερες από δύο 
Περιοχές, το κριτήριο ανάθεσης σε δύο μόνο Περιοχές θα είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε μία Περιοχή (προϋπολογισμός 
επί προσφερθείσα έκπτωση)  
 

1.5. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 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 των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού 50% τοις 
εκατό επί της αξίας, με τιμή μονάδας ίση προς τη συμβατική ή β) Να μειώσει την 

ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού 30% τοις εκατό επί της αξίας, 
χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας.  

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφαση του εκδιδόμενη κατά την 
κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να αυξήσει τη διάρκεια 

της Παροχής των Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι  δώδεκα (12) μήνες με τους 
ίδιους όρους και με Τιμή Μονάδας ίση προς τη  Συμβατική.  

 
Η επαύξηση αυτή επιφέρει αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής αμοιβής και είναι 
υποχρεωτική για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 
2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
2.1.  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 02/01/2018 Επίσης, η παρούσα διακήρυξη 
δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
στις………………………….. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr 

από τις 05/01/2018.  
 

2.2. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα 
διατίθενται από τη ΔΠΑ  και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr  
 

2.3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός φορέας 
έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων του 

διαγωνισμού.  
 
2.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και την 02/02/2018 μέσω της ΔΠΑ Αιτήματα παροχής 

πληροφοριών που υποβάλλονται  μετά την ως άνω ημερομηνία είτε με άλλον τρόπο 
δεν εξετάζονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα 
αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο (6) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 3 της 

http://www.deddie.gr/
http://www.deddie.gr/
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παρούσας.  Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω της ΔΠΑ και στο διαδικτυακό 
τόπο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
3.1. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται στο γραφείο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης 
Περιφέρειας Αττικής, 8ος όροφος, γραφείο 809.  

 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του 

οποίου θα αναγράφεται: «Προσφορά για τον Διαγωνισμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017: «ΛΗΨΗ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ   ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
 

3.3. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τις 17/01/2018 και ώρα 08:00 έως τις 
12/02/2018 και ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς). 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, η υποβολή προσφοράς 

είναι απαράδεκτη. 
 

3.4 Μετά την κατάθεση της Προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός 
εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας. 

 
3.5 Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας 

προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο 
αίτημα τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ. 
 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι ο 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
2. Γνωμοδοτικό Όργανο είναι η Επιτροπή Αποσφράγισης – Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού, η οποία είναι αρμόδια σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των Προσφορών 

μέχρι και την κατακύρωση. 
 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
5.1.  Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, οι προσφορές υποβάλλονται από ένα μέλος της 

Ένωσης, κατά προτίμηση από το μέλος από το οποίο προέρχεται ο κοινός εκπρόσωπος 
της Ένωσης, (το οποίο δηλώνεται στο συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ των 

μελών). 
 
5.2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς, ήτοι φυσικά και νομικά πρόσωπα 

καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις φυσικών ή και νομικών 
προσώπων, που είναι 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 
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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. Προϋπόθεση 

του δικαιώματος συμμετοχής είναι η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 
 
5.3. 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. 

 
5.4. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να 
προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Κάθε 

μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/ προσωρινής σύμπραξης, η οποία υποβάλλει 
προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την κατακύρωση και 
τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της συμβάσεως, η ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή 
σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εμπορική και τη 

φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής της δραστηριότητας και να 
υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 

 
5.5. Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος 
κοινοπραξίας/ένωσης/προσωρινής σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι προσφορές που 
υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 

 
5.6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της συνάψεως 
δημοσίων συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος. 

 
5.7. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού 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 
καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

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

της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008 για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-11-0088, 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 
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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 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13-06-2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 
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 χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (EE 
L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον 

ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
 
6.1.1.6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15-04-2011, σ. 
1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α΄ 215)1. 

 
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 την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή του ελληνικού δικαίου ή αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

                                            

1  Γίνεται  μνε ία ότ ι  σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν . 4412/2016,  το οποίο 

εφαρμόζετα ι  κα ι  επί  των φορέων του Βιβλ ίου Ι Ι  του εν  λόγω νόμου (δε ίτε  άρθρο 305) , με 

τη δ ιακήρυξη ε ίνα ι δυνατή παρέκκλ ιση από τους πιο πάνω λόγους αποκλε ισμού σε 

περίπτωση που συντρέχουν επιτακτ ικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγε ίας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
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Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 2. 

 
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 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει 
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

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

 
6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β` του Βιβλίου ΙΙ του ν. 
4412/2016. 

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

εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

                                            

2 Γίνεται  μνε ία ότ ι  σύμφωνα με το ίδ ιο άρθρο 73,  με τη διακήρυξη ε ίναι  δυνατή παρέκκλ ιση 

από τους πιο πάνω λόγους αποκλε ισμού σε περίπτωση που συντρέχουν επιτακτ ικοί λόγοι  

δημοσίου συμφέροντος,  όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος,  ή ο 

αποκλε ισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδ ίως όταν μόνο μ ικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθε ί ή όταν ο ο ικονομικός φορέα ς 

ενημερώθηκε σχετ ικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται  λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή ή ε ισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν  ε ίχε  τη δυνατότητα να προβεί  στην εξόφληση των οφειλόμενων 

φόρων ή ε ισφορών μαζί  μ ε,  κατά περίπτωση,  τους δεδουλευμένους τόκους ή προστ ίμων ή 

στην  υπαγωγή σε δεσμευτ ικό δ ιακανον ισμό για την καταβολή τους  
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επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(μόνο για αλλοδαπούς). Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, μπορεί ο 
ΔΕΔΔΗΕ κατά παρέκκλιση να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται 

σε μία εκ των καταστάσεων της παρ. 6.1.3.2 υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται 
ότι ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας. 
 

6.1.4.   Εκείνος για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 

 
6.1.5.  Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  
 
6.1.6.  Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, που δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 
 
6.1.7.  Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, ή 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 
  

6.1.8.  Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας. 
  
6.1.9.  Εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει 

εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
 

6.1.10. Εκείνος που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του3.  

 
6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, 
οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της 

                                            

3 Η κατάσταση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα κατά περίπτωση 

μέσα.  
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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. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε. Ε.) τους 
διαχειριστές,  

 
6.2.2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
  
6.2.3. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

συνδρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της 
ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται αποκλεισμό της προσφοράς 
της ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης. 

 
6.4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Οικονομικός φορέας, για τον οποίο συντρέχει 

κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού  των παραγράφων 6.1.1, 6.1.2.2 και 6.1.3. έως 
6.1.10, μπορεί να προσκομίσει στον Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά») 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 αποκλείεται 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 προσωπικού 
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 κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με 

τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας 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 απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ για 
τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 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 περιέλευση 
του σχεδίου απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευομένου 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. Η 

απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα 
βοηθήματα κατ’ αυτής, κοινοποιείται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.   
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

7.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον ο 
προσφέρων: 

    
7.1.1.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 
  

Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα απαιτείται: 
 

7.1.1.1. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση όμοιων ή συναφών 
συμβάσεων. Ως συναφείς συμβάσεις ορίζονται οι συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν 
σε μετρήσεις φυσικών μεγεθών, σε ανάλογους μετρητές-καταγραφείς.  

 
Το πλήθος των ενδείξεων, μιας τουλάχιστον Σύμβασης που θα έχει εκτελεστεί 

προσηκόντως και εμπροθέσμως, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 10% του πλήθους 
των ενδείξεων της κάθε μίας Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι ανά Οικονομική 
Προσφορά, είναι: 

 
ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.1  Περιοχή Αθήνας:                   292.100  ενδείξεις 

  
ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.2  Περιοχή Πειραιά:                   261.910  ενδείξεις  
 

ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.3  Περιοχή Καλλιθέας:               341.700  ενδείξεις 
 

ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.4  Περιοχή Φιλ. Κηφισιάς:         358.550  ενδείξεις 
ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.5  Περιοχή Περιστερίου:            208.277  ενδείξεις 
 

 ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.6  Περιοχή Μεσογείων:             146.545  ενδείξεις 
 

ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.7  Περιοχή Ελευσίνας:                  44.100  ενδείξεις   
 

ή εναλλακτικώς, 
 
Το πλήθος των ενδείξεων, συνόλου των Συμβάσεων που θα έχoυν 

 εκτελεστεί προσηκόντως και εμπροθέσμως, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 20% 
του πλήθους των ενδείξεων της κάθε μίας Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι 

ανά Οικονομική Προσφορά, είναι: 
 
ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.1  Περιοχή Αθήνας:                     584.200  ενδείξεις 

  
ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.2  Περιοχή Πειραιά:                    523.820  ενδείξεις  

 
ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.3  Περιοχή Καλλιθέας:                683.400  ενδείξεις 
 

ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.4  Περιοχή Φιλ. Κηφισιάς:          717.100  ενδείξεις 
 

ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.5  Περιοχή Περιστερίου:             416.554  ενδείξεις 
 
 ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.6  Περιοχή Μεσογείων:              293.090  ενδείξεις 
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ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.7  Περιοχή Ελευσίνας:                  88.200  ενδείξεις   
 

Το πλήθος των ενδείξεων της παρούσας Διακήρυξης προκύπτει από το Παράρτημα 5 
(Τιμολόγιο Εργασιών και Οικονομική προσφορά) και τον Πίνακα του Άρθρου 5 της 

Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
  

7.1.1.2.  Να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση της 

Σύμβασης ανά Περιοχή για την οποία υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των  Άρθρων 8 & 9 των όρων της Σύμβασης. 

  
7.1.1.3. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων, η απαιτούμενη 
εμπειρία στην εκτέλεση των συμβάσεων απαιτείται να συγκεντρώνεται τουλάχιστον από 

ένα μέλος της. 
  

7.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Για την κάλυψη των 
κριτηρίων επιλογής 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 7.1.1.1. της παρούσας , ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις 
υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες.  

 
7.3. Υπό τους ίδιους όρους, μια ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη μπορεί να 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων. 
8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 

 
8.1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, 

αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία/ ένωση προσώπων/ προσωρινή σύμπραξη ή σε 
οποιαδήποτε άλλη μορφή πρέπει να είναι ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος σε ανώνυμη 

εταιρία που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι άλλη ανώνυμη εταιρία με ποσοστό 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της 
εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 

προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιριών άλλης νομικής μορφής, πλην των 
ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρίες, 

με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι 
μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού 
προσώπου. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην 

οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή 
για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό 

τους μέχρι φυσικού προσώπου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης 

εταιρίας. Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, 
υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν  τουλάχιστον 

ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι 

γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση 
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της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στον ΔΕΔΔΗΕ να αποδείξει τη δυνατότητα της 
εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η 

μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρίας. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν 

ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 
εταιρίες. 

  
8.2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εξωχώριων εταιριών και κάθε νομικού προσώπου, 

στο οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα εξωχώρια εταιρία με ποσοστό συμμετοχής 
μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%), εφαρμοζόμενου του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 
3310/2005 

 
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

  
9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

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

προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση θα διενεργηθεί κλήρωση 
μεταξύ τους. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία των 
ενδιαφερομένων. 

 
9.3. Αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, 

ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, την τιμή   
που προτείνει στην προσφορά. Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: (α) τα 

οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, (β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών, (γ) την πρωτοτυπία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

προτείνονται από τον  προσφέροντα, (δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του 
άρθρου 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016, (ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του 
άρθρου 336 του ν. 4412/2016 και στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης 

στον προσφέροντα. Ο ΔΕΔΔΗΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση 
με τον προσφέροντα. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα 

παρερχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής   που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται 
ανωτέρω. Ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι 

ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις του 
άρθρου 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώσει, ότι μία προσφορά 

είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η 
προσφορά μπορεί να  απορρίπτεται αποκλειστικά γι’ αυτόν τον λόγο μόνο μετά από 
διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, 

εντός επαρκούς προθεσμίας που θα του τάξει για τον σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ, ότι η εν 
λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνα με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 

107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εξ αυτού του λόγου ο ΔΕΔΔΗΕ 
ενημερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα 
κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 
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107 ΣΛΕΕ ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, τα έγγραφα του 
άρθρου 313 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

 
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

  
10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα 
ίσο με έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

 
10.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν 
εγγράφως 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. 

 
10.3. Κάθε παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από 
ανάλογη παράταση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, ώστε η εγγύηση 

συμμετοχής να ισχύει πάντα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της 
διάρκειας ισχύος της προσφοράς. 

  
11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

11.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως 
συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%) της προεκτιμώμενης αξίας της συμβάσεως χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας 
και συγκεκριμένα, ανά Περιοχή, σε 
1.1.    ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.1 Περιοχή Αθήνας:          6.756,00 €   

 
1.2.    ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.2 Περιοχή Πειραιά:              8.251,00 €   

 
1.3.    ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.3 Περιοχή Καλλιθέας:          6.778,00 €   

 
1.4.    ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.4 Περιοχή Φιλ.- Κηφισιάς:       10.417,00 € 
 

1.5.   ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.5 Περιοχή Περιστερίου:           6.494,00 € 
 

1.6.   ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.6 Περιοχή Μεσογείων:      10.221,00 € 
 
1.7.   ΔΠΑ/ΕΠ – 6821.7 Περιοχή Ελευσίνας:      4.054,00 € 

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

πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα δικαίωμα 

αυτό, ή από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να ανταποκρίνεται 
στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί επίσης να παρέχεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεωγράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
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που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπερ’ ού η εγγύηση δικαιούχο. 

  
11.3. Η εγγύηση ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της ισχύος 

της προσφοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 
 
11.4. Στον ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες, αν δεν έχει συντρέξει 
λόγος κατάπτωσης, ως εξής: α) Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

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

απόφασης επ’ αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και γ) μετά την ολοκλήρωση 
του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 35 του 

ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται. 
  
11.5. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής 

επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και 
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

ενδίκων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 
 
11.6. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ 

αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει 
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με 
τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής κατά τα άρθρα 6 και 7 της παρούσας.  
 

12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

12.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά (εναλλακτικά: ή στα αγγλικά) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Τεχνικά φυλλάδια και τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να είναι 

διατυπωμένοι στα αγγλικά). Νομιμοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και 
εγγυήσεις, 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. 
Ο φάκελος προσφοράς περιέχει δύο (2) Υποφακέλους και συγκεκριμένα: α) Υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και β) Υποφάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 
Τα έγγραφα απαιτείται να προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν 

4250/2014.  
Επί του σφραγισμένου φακέλου θα αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
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«Προσφορά για τον Διαγωνισμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017: «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ   ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ…. 4 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 
 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 
Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού». 
 

Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος υποβάλει Προσφορά για περισσότερες από μία 
Περιοχές, τότε οφείλει να προσκομίσει ένα Φάκελο Προσφοράς που θα περιέχει  έναν 

(υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», αντίστοιχες 
Εγγυήσεις Συμμετοχής και ξεχωριστούς, ανά Περιοχή (υπό)Φακέλους Οικονομικής 
Προσφοράς.  

Επισημαίνεται ότι, εξωτερικά στο Φάκελο της Προσφοράς θα αναγράφεται το πλήθος 
των Οικονομικών Προσφορών που θα περιέχονται. 

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, υποβάλλονται στον 
οικείο (υπο)φάκελο ξεχωριστά και επισημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με 
σχετική ένδειξη. Για να ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός στοιχείων της 

προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει στον οικείο υποφάκελο 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. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά 
και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.  

 
12.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  
 

12.2.1.  Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα 2. 
 
12.2.2.  Συμπληρωμένο το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του 

Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/7 της 05-01-2016 «Για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας» (L 3/16) στο 

οποίο ο προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 της 
παρούσας για τη συμμετοχή του. Ως προς το  Ε.Ε.Ε.Σ. επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 

12.2.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει το ΕΕΕΣ για τον παρόντα διαγωνισμό το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

  

                                            

4  αναγραφή της Διο ικητ ικής Περιοχής ή των Διο ικητ ικώ ν Περιοχών που  αφορά  η 

προσφορά)  
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12.2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποβάλει το υπογεγραμμένο  ΕΕΕΣ στον 
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».  

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, 
με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 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 καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 

12.2.2.4. Ως «εθνικοί λόγοι αποκλεισμού» στο ΕΕΕΣ νοούνται εκείνοι που απορρέουν 
από τον ν. 3310/2005, όπως ισχύει (ονομαστικοποίηση μετοχών και απαγόρευσης 
συμμετοχής  εξωχώριων  εταιριών). 

  
12.2.2.5. Δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής για κάθε Περιοχή είναι τα ίδια, αρκεί η 

συμπλήρωση ενός ΕΕΕΣ. 
  
12.2.3.  Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει σε αυτές. 

  
12.2.4.  Στην περίπτωση που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων 
σύμφωνα με το άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία 

του  ΕΕΕΣ και ΕΕΕΣ  θα υποβάλλεται και από τον τρίτο. 
12.2.5.  Στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης, το οποίο δεν θα υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο 

σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ. 
  
12.2.6.  Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης  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. 
  
12.2.7.  Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη συνδρομή 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.  
 

Β. Τεχνική Προσφορά:  
 
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έγγραφα : 
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12.2.8.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο Διαγωνιζόμενος θα 
δηλώνει τη σύνθεση του προσωπικού (στελέχωση) κατά ειδικότητα επαγγέλματος που 

θα χρησιμοποιηθεί στις υπό ανάθεση Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των  
Άρθρων 8 & 9 των όρων της Σύμβασης. 

 
12.2.9.  Πίνακα προηγούμενων Συμβάσεων, με συνημμένες Επιστολές Έντεχνης 
και Εμπρόθεσμης Εκτέλεσης, στον οποίο θα αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες 

που οι Διαγωνιζόμενοι έχουν υλοποιήσει όμοιες ή συναφείς συμβάσεις. Ως συναφείς 
συμβάσεις ορίζονται οι συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν σε μετρήσεις φυσικών 

μεγεθών, σε ανάλογους μετρητές-καταγραφείς. Το πλήθος των εργασιών (ενδείξεων) 
των εν λόγω Συμβάσεων να καλύπτει τις απαιτήσεις της παρ. 7.1.1.1. της παρούσας 
Διακήρυξης. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα 

Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα 5.  
 

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

12.3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ξεχωριστά επί ποινή απορρίψεως στον 
σφραγισμένο Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
  

12.3.1.  Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
συμπληρώνοντας το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Το συμπληρωμένο έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς αποτελεί το κύριο έγγραφο της Προσφοράς του 
Διαγωνιζομένου και η γενική ενιαία έκπτωση που προσφέρεται με αυτό, θα πρέπει να 
συμπληρωθεί ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία της ολόγραφης και 

αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η τιμή προσφοράς (ενιαία έκπτωση σε 
ακέραιες μονάδες) είναι σταθερή και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 
  

12.3.2.  Η Προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου καλύπτει οπωσδήποτε το όφελος του 
Αναδόχου, τα γενικά έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις αυτού. 

 

12.3.3.  Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές 
(προϋπολογιζόμενα ποσά) που έχουν συμπληρωθεί στο Τιμολόγιο Εργασιών. 

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

Προσφορές που περιλαμβάνουν ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή οποιουσδήποτε 
άλλους όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται. 

   
12.3.5.  Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και 
επιβαρύνσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ 

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

 
13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

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



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
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13.1. Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που 

αναφέρεται ανωτέρω. 
  

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 το σύνολο των ζητούμενων, ανά Περιοχή 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 προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 
 

13.7. 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 πληρούνται ούτε από τον επικαλούμενο τρίτο είτε δεν αποδεικνύεται 
ότι ο προσφέρων θα έχει πράγματι στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους μέσω του 
τρίτου. 

 
13.8. Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος μικρότερη από την απαιτούμενη στο 

άρθρο 10 της παρούσας.  
 
13.9. Αν δεν περιλαμβάνει εγγύηση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 και 

το Παράρτημα 2 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. 

  
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 συμπλήρωσης 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 ο προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα 
υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της παρούσας. 

 
13.15. Αν η προσφερόμενη τιμή αποκαλύπτεται, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλα 
οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. 

  



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
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13.16.  Αν είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, και ο 
οικονομικός φορέας δεν παρέσχε ικανοποιητικές εξηγήσεις κατά το άρθρο 9 της 

παρούσας. 
 

13.17. Αν η προσφερόμενη τιμή οδηγεί σε υπέρβαση του προϋπολογισμού. 
  
13.18. Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών 

ανωνύμων εταιριών ή για την απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με εξωχώριες εταιρίες 
ή για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 57 του Συντάγματος.  

 
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 επτά (7) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί 

από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση 
αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 

επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών, 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, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 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 ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 
  

14.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί επίσης, μέσα προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του 
περιεχομένου της τεχνικής 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 ανταγωνιστικό 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 δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.  
 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
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15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

15.1. Η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στην αποσφράγιση των Προσφορών μία (1) 
ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών και ώρα 10:00 

π.μ.. 
  
15.2. Κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

υποβληθέντων Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Η 
επιτροπή μονογράφει τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους ανά φύλλο ή 

προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Η αποσφράγιση γίνεται 
παρουσία των εκπροσώπων των προσφερόντων, οι οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το 
επιθυμούν. 

  
15.3. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 
συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται για τις προσφορές που πρέπει να 
απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως 

παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά). 
 

15.4. Η Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διαβιβάζεται στο Διευθυντή Περιφέρειας 
Αττικής ο οποίος αποφασίζει. 
 

15.5. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι Υποφάκελοι «Οικονομική 

Προσφορά» των προσφορών που κρίθηκαν παραδεκτές αποσφραγίζονται από την 
αρμόδια επιτροπή σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους προσφέροντες, 
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές. Οι Υποφάκελοι «Οικονομικής 

Προσφοράς» των λοιπών δεν αποσφραγίζονται. Η αποσφράγιση γίνεται παρουσία των 
εκπροσώπων των προσφερόντων, οι οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν.  

15.6. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και συντάσσει αντίστοιχο 

πρακτικό, με το οποίο εισηγείται: 
  
15.6.1.  Για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και 

 
15.6.2.  Για την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών. 

  
Η Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διαβιβάζεται στο Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής ο 
οποίος αποφασίζει. 

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

των προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται εγγράφως. Οι διευκρινίσεις 
που ζητήθηκαν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή τους σε αυτές 
κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 

 
15.8. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 

αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ και των σχετικών πρακτικών των γνωμοδοτικών επιτροπών, 
των προσφορών των λοιπών προσφερόντων καθώς και των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που κατατέθηκαν. Εξαιρούνται από το δικαίωμα γνώσης εκείνα τα 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
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στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει χαρακτηρίσει στην 
προσφορά του ως εμπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. 

 
16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  
16.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή ειδοποιεί 
εγγράφως εκείνον που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης. 

 
16.2. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 
7 της παρούσας. 

 
16.3. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό 

φορέα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά 
στην έδρα της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984, 

εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της 
Χάγης  κρατών. 
Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ … (αριθμός διακήρυξης 
ΔΕΔΔΗΕ). 

Αριθμός Διαγωνισμού: … 
Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού». 
 
16.4. Μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή των δικαιολογητικών Προσωρινού 

Αναδόχου  η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο και ελέγχει τα δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου και μονογράφει όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν ανά 

φύλλο ή προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Όσοι υπέβαλαν 
παραδεκτή προσφορά στον διαγωνισμό μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό 
του. 

 
16.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο 
να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την 

προθεσμία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται επαρκώς, κατ’ ανώτατο όριο τριών 
(3) ημερών. 

 
16.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου  ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των 
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κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6, 7  και 8 της παρούσας είναι ψευδή ή 
ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου , καταπίπτει υπέρ του 

ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής 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 αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στον 
Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ ως αποφαινόμενο όργανο για την 
έκδοση απόφασης είτε κατακύρωσης   είτε ματαίωσης της διαδικασίας. 

  
16.8. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται στους προσφέροντες 

που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. 
 
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 παρούσας («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 δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 

της παρούσας. 
  
17.2. Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις 

ανωτέρω μεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής.  

  
18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

  
18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου αποβεί 
θετικός, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ ως αποφαινόμενο όργανο 

εκδίδει την πράξη κατακύρωσης. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρεται η προθεσμία 
αναστολής σύναψης της συμβάσεως κατά το άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Τα έννομα 

αποτελέσματα της κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται, εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών 
άσκησης των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, β) Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται.  

 
18.2. Η απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε όλους 

τους προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές.  
 

19.  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
 
19.1.  Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη 
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του ΔΕΔΔΗΕ κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 347 του 
ν. 4412/2016 κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του ΔΕΔΔΗΕ. 

  
19.2.  Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 

4412/2016). 
  

19.3.  Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου 
εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 362 παρ. 
2 ν. 4412/2016). 

  
19.4.  Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής 
θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της 

προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της 
προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του 

συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο 
πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία 

προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η 
ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής 

αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία. 
  
19.5.  Οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία α) δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 

άλλως γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά 
για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 

μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

19.6.  Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 363 
παρ. 1 του ίδιου νόμου. 

 
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, εκτός 

από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα, ιδίως στις 
ακόλουθες: 

 
20.1.1.  Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τις ζητούμενες 
υπηρεσίες.  
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20.1.2.  Αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 
  

20.1.3.  Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι 
έγινε συνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του 

ανταγωνισμού. 
 
20.1.4.  Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα. 

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

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

21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 

21.1. Μετά την  άπρακτη πάροδο της προθεσμίας προσφυγών του άρθρου 360 του ν. 
4412/2016 κατά της απόφασης κατακύρωσης ή, κατά περίπτωση, την απόρριψή τους, 
ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης 

σύμφωνα με το Παράρτημα 3 και να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

   
21.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του 

ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και η διαδικασία κατακύρωσης επαναλαμβάνεται με 
τον αμέσως  επόμενο κατά σειρά κατάταξης προσφέροντα και ούτω καθ’ εξής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
 

 
 

22. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

22.1. Οι όροι της συμβάσεως μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου αναφέρονται στο 
συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα 10. 
  

22.2. Τροποποίηση της συμβάσεως, μετά τη σύναψή της, μπορεί να γίνει μόνο με 
κοινή συμφωνία 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 
παρούσας: 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Βλέπε Σχέδιο Συμφωνητικού 
 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Βλέπε Σχέδιο Συμφωνητικού 
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Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Βλέπε Σχέδιο Συμφωνητικού 

 
Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

Βλέπε Σχέδιο Συμφωνητικού 
 

 
Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Βλέπε Σχέδιο Συμφωνητικού 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Προς 
 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                 Ημερομηνία: …………………… 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του 

Διαγωνιζομένου σας ……………………………………………………………………………….…………………………… 
που εδρεύει ή κατοικεί στην .................................................................................... 

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 

προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα 
Άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν 
δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω Άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις 

ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………..…………………. 
για τη Συμμετοχή του εν λόγω Διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό με αριθ. 

....................................... που θα γίνει από σας στις ............................................ 
για ...................................................................................................................... 
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξής σας και των 

συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την 
παρούσα η λήψη τούτου. 
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Η Εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη Συμμετοχή του στον παραπάνω Διαγωνισμό 

μέχρι και της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτόν , 
και της παράδοσης απ’ αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα 

με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η Εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής. 
 

Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω Εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη 
και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω 
Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη 

Συμμετοχή του στον εν λόγω Διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε 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 μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί 

υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή Προσφυγή του Διαγωνιζόμενου 
σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής 

ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 
  
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η Εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για (τριάντα ημέρες μετά τη λήξη 

ισχύος της Προσφοράς) οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με 
γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα Εγγύηση. 
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή 

αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 
        

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

Προς 
 

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

 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των 

Διαγωνιζομένων σας:  
(1)....................................................................................................................... 
(2)....................................................................................................................... 

(3)....................................................................................................................... 
που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην: ............................................................... 

ο δεύτερος στην: .................................................................................................. 
ο τρίτος στην: ...................................................................................................... 
και που ενεργούν εν προκειμένω ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε 

μέλος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 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 προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε 
κάθε άλλη ένσταση από τα Άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, 
καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω Άρθρα, 

ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ 
........................................................................................................................... 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
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για τη Συμμετοχή των εν λόγω Διαγωνιζομένων στο Διαγωνισμό με αριθ. 
.................................... που θα γίνει από σας στις ............................................ για 

........................................................................................................................... 
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξής σας και των 

συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την 
παρούσα η λήψη τούτου. 
Η Εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω 

Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη Συμμετοχή τους στον παραπάνω Διαγωνισμό 
μέχρι και της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτούς, 

και της παράδοσης απ’ αυτούς σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η Εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής. 

 
Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω Εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη 

και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ’ τους 
εν λόγω Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει 
αναλάβει με τη Συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω Διαγωνισμό, 

σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε 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 μέρους των 
παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 

ένσταση, επιφύλαξη ή Προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με 
αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική 

μεσεγγύηση. 
 
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η Εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για (τριάντα ημέρες μετά τη λήξη 

ισχύος της Προσφοράς) οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με 
γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα Εγγύηση. 

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή 
αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της Εγγυήσεως. 

 
Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 

 

  



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Προς 
 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                            Ημερομηνία: ………… 
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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 προσωποπαγείς 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 Αναδόχου 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 Ανάδοχός σας, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την Παροχή Υπηρεσιών ………………………………… 
……....................................................................................................................... 

με αριθμό ......................................... αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, 
βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου. 

 
2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω Εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη 
και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος 

παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω 
Σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε 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 
μέρους του παραπάνω Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
ένσταση επιφύλαξη ή Προσφυγή του Αναδόχου 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 Ανάδοχός 
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 

  



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
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4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
 

 
Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

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

Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017 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 

ανεπιφύλακτα. 
 

Ημερομηνία: ………………. 
 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 
 

 
Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 

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.) υποβάλλω Προσφορά για το Διαγωνισμό της 

Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017 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 
ανεπιφύλακτα. 

 
Ημερομηνία: ………………. 

 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 

 
 

 
 
 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
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Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  
 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 
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 …………… 

Συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στο 
Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017 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: ………………  

 
 

 
  



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
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5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

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

σχέση με το Διαγωνισμό της ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017 Διακήρυξής σας, υποβάλλω τον 
ακόλουθο Πίνακα Συμβάσεων, με συνημμένες Επιστολές Έντεχνης και Εμπρόθεσμης 
Εκτέλεσης, παρόμοιου αντικειμένου με αυτό της Διακήρυξης:  

 
Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 

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 το Διαγωνισμό της ΔΠΑ/ΕΠ-

6821/2017 Διακήρυξής σας, υποβάλλω τον ακόλουθο Πίνακα Συμβάσεων, με 
συνημμένες Επιστολές Έντεχνης και Εμπρόθεσμης Εκτέλεσης, παρόμοιου αντικειμένου 

με αυτό της Διακήρυξης:  
 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  
 
ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

 
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 …………… 
συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη Συμμετοχή τους στο 

Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017 της Υπηρεσίας σας και σε 
σχέση με το Διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε τον ακόλουθο Πίνακα Συμβάσεων της 

ενώσεως/κοινοπραξίας, με συνημμένες Επιστολές Έντεχνης και Εμπρόθεσμης 
Εκτέλεσης, παρόμοιου αντικειμένου με αυτό της Διακήρυξης:   
 

 
 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 34 από 59 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙ-
ΗΜΕΝΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Ημερομηνία: ……………. 
 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 35 από 59 
 

 

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

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

σχέση με το Διαγωνισμό της ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017 Διακήρυξής σας, υποβάλλω την 
παρούσα Οικονομική Προσφορά:  
 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

 
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 το Διαγωνισμό της ΔΠΑ/ΕΠ-
6821/2017 Διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά:  

 
Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

 
ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 

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 …………… 
συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη Συμμετοχή τους στο 

Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821/2017 της Υπηρεσίας σας και σε 
σχέση με το Διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα Οικονομική Προσφορά της 
ενώσεως/κοινοπραξίας:   

 
  



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 36 από 59 
 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ 

 

(Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) 

 

 
 

Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν θα 
γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 

 

 
                                                     

 
 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέγιστο 

πλήθος 

εργασιών 

(Τεμάχια) 

Τιμή 

ανά 

εργασία 

(€) 

Μέγιστο 

Προϋπολογιζό

-μενο Τίμημα 

ανά εργασία 

(€) 

1 

Πρακτορείο Αθήνας  (παροχές τετραμηνιαίου 

κύκλου) 2.650.000 0,0630 166.950,0000 

2 
Πρακτορείο Αθήνας  (παροχές μηνιαίου 

κύκλου)  250.000 0,5670 141.750,0000 

3 
Πρακτορείο Αθήνας  (παροχές εξαμηνιαίου  

κύκλου - Φ.Ο.Π.) 
16.000 0,5670 9.072,0000 

4 
Πρακτορείο Αθήνας  (παροχές απογευματινής 

καταμέτρησης) 5.000 0,5670 2.835,0000 

5 

Πρακτορείο Αθήνας (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών - Α.Κ.) 350.000 0,0347 12.145,0000 

6 
Πρακτορείο Αθήνας  (πιστοποιημένες 

ρευματοκλοπές) 150 25,0000 3.750,0000 

7 
Πρακτορείο Αθήνας (αναμόρφωση βιβλίων 

καταμέτρησης) 
5 60,0000 300,0000 

8 

Πρακτορείο Αθήνας (λήψη γεωγραφικών 

συντεταγμένων - GPS) 5.000 0,2000 1.000,0000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€)                                          337.802,00 €          



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 37 από 59 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.1/2017 
 

Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» της Διοικητικής Περιοχής 

Αθήνας της ΔΠΑ. 
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 
«       » 

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που 
αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, 

προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες 
του Διαγωνισμού" και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821.1/2017 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηνιαίας, Τετραμηνιαίας & 

Εξαμηνιαίας Καταμέτρησης», της Περιοχής Αθήνας  
της ΔΠΑ 

Προσφερόμενη Έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες  
επί τοις εκατό 

  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6821.1/2017 (αριθμητικώς και ολογράφως) 

  

         
 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας 
του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της παραπάνω 

έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα 
μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" 

της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.1/2017 του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 

Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 
  

  
  

            
 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 38 από 59 
 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 
(Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέγιστο 

πλήθος 

εργασιών 

(Τεμάχια 

Τιμή ανά 

εργασία 

(€) 

Μέγιστο 

Προϋπολογιζό-μενο 

Τίμημα ανά εργασία 

(€) 

Πρακτορείο Πειραιά ( παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
2.100.000 0,0800 168.000,0000 

Πρακτορείο Πειραιά ( παροχές μηνιαίου 

κύκλου) 
155.000 0,7200 111.600,0000 

Πρακτορείο Πειραιά ( παροχές εξαμηνιαίου 

κύκλου-ΦΟΠ) 
16.000 0,7200 11.520,0000 

Πρακτορείο Πειραιά  (παροχές 

απογευματινής καταμέτρησης) 
6.000 0,7200 4.320,0000 

Πρακτορείο Πειραιά  (λήψη γεωγραφικών 

συντεταγμένων GPS) 
5.000 0,2000 1.000,0000 

Πρακτορείο Πειραιά (Αναμόρφωση Β.Κ.) 20 60,0000 1.200,0000 

Πρακτορείο Πειραιά  (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών - 

Α.Κ.) 

242.820 0,0440 10.684,0800 

Πρακτορείο Σαλαμίνας (παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
235.000 0,1360 31.960,0000 

Πρακτορείο Σαλαμίνας (παροχές μηνιαίου 

κύκλου) 
6.000 1,2240 7.344,0000 

Πρακτορείο Σαλαμίνας (παροχές 

εξαμηνιαίου κύκλου-ΦΟΠ) 
3.000 1,2240 3.672,0000 

Πρακτορείο Σαλαμίνας (παροχές 

απογευματινής καταμέτρησης) 
400 1,2240 489,6000 

Πρακτορείο Σαλαμίνας (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS) 
25.000 0,2000 5.000,0000 

Πρακτορείο Σαλαμίνας 

 (Αναμόρφωση Β.Κ.) 
40 60,0000 2.400,0000 

Πρακτορείο Σαλαμίνας  (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών - 

Α.Κ.) 

35.560 0,0748 2.659,8880 

Πρακτορείο Αίγινας - Αγκιστρίου  (παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
87.000 0,2400 20.880,0000 

Πρακτορείο Αίγινας - Αγκιστρίου (παροχές 

μηνιαίου κύκλου) 
8.000 1,4400 11.520,0000 

Πρακτορείο Αίγινας - Αγκιστρίου  (παροχές 

εξαμηνιαίου κύκλου - ΦΟΠ) 
1.600 1,4400 2.304,0000 

Πρακτορείο Αίγινας  (παροχές 

απογευματινής καταμέτρησης) 
200 1,4400 288,0000 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 39 από 59 
 

 

Πρακτορείο Αίγινας - Αγκιστρίου (λήψεις 

ενδείξεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων) 
900 1,4400 1.296,0000 

Πρακτορείο Αίγινας - Αγκιστρίου  

(αδυναμίες καταμετρήσεων όλων των 

κατηγοριών - Α.Κ.) 

13.700 0,1320 1.808,4000 

Πρακτορείο Αίγινας - Αγκιστρίου (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS) 
10.000 0,2000 2.000,0000 

Πρακτορείο Αίγινας - Αγκιστρίου  

(Αναμόρφωση Β.Κ.) 
10 60,0000 600,0000 

Περιοχή Πειραιά (Πιστοποιημένες 

ρευματοκλοπές)  
400 25,0000 10.000,0000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) 412.545,9680 

 
 

Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν θα 
γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 40 από 59 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.2/2017 
 

Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» της Περιοχής Πειραιά της 

ΔΠΑ. 
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 
«       » 

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που 
αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, 

προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες 
του Διαγωνισμού" και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821.2/2017 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηνιαίας, Τετραμηνιαίας & 

Εξαμηνιαίας Καταμέτρησης», της Περιοχής Πειραιά της 
ΔΠΑ 

Προσφερόμενη Έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες  
επί τοις εκατό 

  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6821.2/2017 (αριθμητικώς και ολογράφως) 

  

         
 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας 
του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της παραπάνω 

έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα 
μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" 

της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.2/2017 του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 

Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 
  

  
  

            

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 41 από 59 
 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

 
(Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέγιστο 
πλήθος 

εργασιών 
(Τεμάχια 

Τιμή 
ανά 

εργασία 
(€) 

Μέγιστο 

Προϋπολογιζό-
μενο Τίμημα ανά 

εργασία 

(€) 
Περιοχής  Καλλιθέας ( παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
3.200.000 0,0630 201.600,0000 

Περιοχής Καλλιθέας ( παροχές μηνιαίου 

κύκλου) 
195.000 0,5670 110.565,0000 

Περιοχής Καλλιθέας  (παροχές 

απογευματινής καταμέτρησης) 
6.000 0,5670 3.402,0000 

Περιοχής Καλλιθέας  ( παροχές  

εξαμηνιαίου κύκλου ΦΟΠ) 
16.000 0,5670 9.072,0000 

Πρακτορείο Καλλιθέας  αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών 

(Α.Κ.) 

200.000 0,0347 6.940,0000 

Περιοχής Καλλιθέας  ( γεωγραφικές 

συντεταγμένες GPS) 
10.000 0,2000 2.000,0000 

Περιοχής Καλλιθέας  (Πιστοποιημένες 

ρευματοκλοπές) 
200 25,0000 5.000,0000 

Περιοχής Καλλιθέας (αναμόρφωση 

Βιβλίων Καταμέτρησης) 
5 60,0000 300,0000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€)    338.879,0000 

 
 

Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν θα 
γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 

 
 

 
 
 

 
                                              

 
 
 

 
 

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 42 από 59 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.3/2017 
 

Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» της Περιοχής Καλλιθέας  

της ΔΠΑ. 
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 
«       » 

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που 
αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, 

προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες 
του Διαγωνισμού" και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821.3/2017 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηνιαίας, Τετραμηνιαίας & 

Εξαμηνιαίας Καταμέτρησης», της Περιοχής Καλλιθέας 
της  ΔΠΑ 

Προσφερόμενη Έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες  
επί τοις εκατό 

  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6821.3/2017 (αριθμητικώς και ολογράφως) 

  

         
 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας 
του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της παραπάνω 

έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα 
μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" 

της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.3/2017 του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 

Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 
  

  
  

            

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 43 από 59 
 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

(Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέγιστο 
πλήθος 

εργασιών 
(Τεμάχια 

Τιμή 
ανά 

εργασία 
(€) 

Μέγιστο 

Προϋπολογιζό-
μενο Τίμημα 

ανά εργασία 
(€) 

Πρακτορείο Ν. Ηρακλείου  (πελάτες 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
3.142.900 0,0990 311.147,1000 

Πρακτορείο Ν. Ηρακλείου  (πελάτες 

μηνιαίου κύκλου) 
188.600 0,5940 112.028,4000 

Πρακτορείο Ν. Ηρακλείου  (πελάτες 

εξαμηνιαίου κύκλου) 
31.500 0,5940 18.711,0000 

Πρακτορείο Ν. Ηρακλείου  (Αδυναμίες 

Καταμέτρησης όλων των κατηγοριών Α.Κ.) 
294.000 0,0545 16.023,0000 

Πρακτορείο Ν. Ηρακλείου   (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS) 
10.000 0,2000 2.000,0000 

Πρακτορείο Ωρωπού (πελάτες 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
197.100 0,1188 23.415,4800 

Πρακτορείο Ωρωπού  (πελάτες μηνιαίου 

κύκλου) 
16.400 1,0692 17.534,8800 

Πρακτορείο Ωρωπού 

(παροχές μηνιαίου κύκλου- αρδευτικά 

Μάϊος έως Νοέμβριο)) 

6.000 1,0692 6.415,2000 

Πρακτορείο Ωρωπού (πελάτες εξαμηνιαίου 

κύκλου) 
3.000 1,0692 3.207,6000 

Πρακτορείο Ωρωπού  (Αδυναμίες 

Καταμέτρησης όλων των κατηγοριών Α.Κ.) 
5.900 0,0653 385,2700 

Πρακτορείο Ωρωπού  (λήψη γεωγραφικών 

συντεταγμένων GPS) 
25.000 0,2000 5.000,0000 

Περιοχή Φιλοθεησ Κηφισιάς 

(Πιστοποιημένες ρευματοκλοπές.) 
80 25,0000 2.000,0000 

Περιοχή Φιλοθεησ Κηφισιάς  (Αναμόρφωση 

Β.Κ.) 
50 60,0000 3.000,0000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) 520.867,9300 

 
Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν θα 

γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 
 
 

 
                                              

 
 
 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 44 από 59 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.4/2017 
 

Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» της Περιοχής  Φιλοθέης 

Κηφισιάς  της  ΔΠΑ. 
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 
«       » 

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που 
αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, 

προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες 
του Διαγωνισμού" και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821.4/2017 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηνιαίας, Τετραμηνιαίας & 

Εξαμηνιαίας Καταμέτρησης», της Περιοχής Φιλοθέης 
Κηφισιάς  της  ΔΠΑ 

Προσφερόμενη Έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες  
επί τοις εκατό 

  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6821.4/2017 (αριθμητικώς και ολογράφως) 

  

         
 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας 
του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της παραπάνω 

έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα 
μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" 

της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.4/2017 του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 

Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 
  

  
  

            

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 45 από 59 
 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

 
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
(Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέγιστο 

πλήθος 
εργασιών 
(Τεμάχια 

Τιμή 

ανά 
εργασία 

(€) 

Μέγιστο 
Προϋπολογιζό-

μενο Τίμημα ανά 

εργασία 
(€) 

Πρακτορείο Περιστερίου -Αιγάλεω  ( 

παροχές τετραμηνιαίου κύκλου) 
1.007.000 0,0800 80.560,0000 

Πρακτορείο Περιστερίου -Αιγάλεω ( 

παροχές μηνιαίου κύκλου)                       
55.000 0,6400 35.200,0000 

Πρακτορείο Περιστερίου -Αιγάλεω ( 

παροχές εξαμηνιαίου κύκλου-ΦΟΠ)                      
7.100 0,6400 4.544,0000 

Πρακτορείο Περιστερίου -Αιγάλεω 

(παροχές απογευματινής καταμέτρησης)                     
1.650 0,6400 1.056,0000 

Πρακτορείο Περιστερίου - Αιγάλεω 

(αδυναμίες καταμετρήσεων όλων των 

κατηγοριών - Α.Κ.) 

129.000 0,0440 5.676,0000 

Πρακτορείο Ιλίου        (παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
567.000 0,0880 49.896,0000 

Πρακτορείο Ιλίου  ( παροχές μηνιαίου 

κύκλου) 
20.000 0,7040 14.080,0000 

Πρακτορείο Ιλίου  ( παροχές εξαμηνιαίου 

κύκλου-ΦΟΠ) 
4.400 0,7040 3.097,6000 

Πρακτορείο Ιλίου  (παροχές 

απογευματινής καταμέτρησης) 
500 0,7040 352,0000 

Πρακτορείο Ιλίου (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών - 

Α.Κ.) 

82.000 0,0484 3.968,8000 

Πρακτορείο     Αχαρνών ( παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
381.000 0,1360 51.816,0000 

Πρακτορείο     Αχαρνών     

( παροχές μηνιαίου κύκλου) 
35.000 1,0880 38.080,0000 

Πρακτορείο     Αχαρνών     

( παροχές εξαμηνιαίου κύκλου-ΦΟΠ) 
4.000 1,0880 4.352,0000 

Πρακτορείο     Αχαρνών     

(παροχές απογευματινής καταμέτρησης) 
120 1,0880 130,5600 

Πρακτορείο  Αχαρνών (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών - 

Α.Κ.) 

84.000 0,0748 6.283,2000 

Πιστοποιημένες ρευματοκλοπές Περιοχής 

Περιστερίου 
600 25,0000 15.000,0000 

Γεωγραφικές συντεταγμένες GPS 

Περιοχής Περιστερίου 
50.000 0,2000 10.000,0000 

Αναμόρφωση Β.Κ. Περιοχής  Περιστερίου                          10 60,0000 600,0000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) 324.692,1600 

Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν θα 

γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 46 από 59 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.5/2017 
 

Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» της Περιοχής  

Περιστερίου  της ΔΠΑ. 
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 
«       » 

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που 
αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, 

προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες 
του Διαγωνισμού" και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821.5/2017 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηνιαίας, Τετραμηνιαίας & 

Εξαμηνιαίας Καταμέτρησης», της Περιοχής 
Περιστερίου  της  ΔΠΑ 

Προσφερόμενη Έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες  
επί τοις εκατό 

  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6821.5/2017 (αριθμητικώς και ολογράφως) 

  

         
 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας 
του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της παραπάνω 

έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα 
μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" 

της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.5/2017 του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 

Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 
  

  
  

            

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 47 από 59 
 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

 

(Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέγιστο 
πλήθος 

εργασιών 
(Τεμάχια 

Τιμή ανά 
εργασία 

(€) 

Μέγιστο 

Προϋπολογιζό-
μενο Τίμημα ανά 

εργασία 
(€) 

Πρακτορείο Κορωπίου ( παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
790.200 0,2400 189.648,0000 

Πρακτορείο Κορωπίου ( παροχές 

μηνιαίου κύκλου) 
51.760 0,7200 37.267,2000 

Πρακτορείο Κορωπίου ( παροχές 

εξαμηνιαίου κύκλου-ΦΟΠ) 
8.600 0,7200 6.192,0000 

Πρακτορείο Κορωπίου (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών 

- Α.Κ.) 

26.000 0,1320 3.432,0000 

Πρακτορείο Κορωπίου (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS) 
110.000 0,2000 22.000,0000 

Πρακτορείο Λαυρίου (παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
189.000 0,2400 45.360,0000 

Πρακτορείο Λαυρίου (παροχές 

μηνιαίου κύκλου) 
7.400 0,7200 5.328,0000 

Πρακτορείο Λαυρίου (παροχές 

εξαμηνιαίου κύκλου - ΦΟΠ) 
2.280 0,7200 1.641,6000 

Πρακτορείο Λαυρίου (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών 

- Α.Κ.) 

6.000 0,1320 792,0000 

Πρακτορείο Λαυρίου  (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS) 
25.000 0,2000 5.000,0000 

Πρακτορείο Ν. Μάκρης (παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
220.100 0,2400 52.824,0000 

Πρακτορείο Ν. Μάκρης (παροχές 

μηνιαίου κύκλου) 
13.400 0,7200 9.648,0000 

Πρακτορείο Ν.Μάκρης  (παροχές 

εξαμηνιαίου κύκλου - ΦΟΠ) 
2.052 0,7200 1.477,4400 

Πρακτορείο Ν. Μάκρης  (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών 

- Α.Κ.) 

6.500 0,1320 858,0000 

Πρακτορείο Ν.Μάκρης  (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS) 
5.000 0,2000 1.000,0000 

Πρακτορείο Κέας ( παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
27.000 0,5760 15.552,0000 

Πρακτορείο Κέας ( παροχές μηνιαίου 

κύκλου) 
2.040 1,4400 2.937,6000 

Πρακτορείο Κέας ( παροχές αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων) 
300 1,4400 432,0000 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 48 από 59 
 

 

Πρακτορείο Κέας  (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών 

- Α.Κ.) 

800 0,3168 253,4400 

Πρακτορείο Κέας  (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS.) 
4.650 0,2000 930,0000 

Πρακτορείο Τήνου (παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
73.000 0,5760 42.048,0000 

Πρακτορείο  Τήνου ( παροχές 

μηνιαίου κύκλου) 
4.050 1,4400 5.832,0000 

Πρακτορείο Τήνου   ( παροχές 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων) 
950 1,4400 1.368,0000 

Πρακτορείο Τήνου (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών 

- Α.Κ.) 

1.400 0,3168 443,5200 

Πρακτορείο  Τήνου   (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS.) 
2.500 0,2000 500,0000 

Πρακτορείο Άνδρου (παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
68.340 0,5760 39.363,8400 

Πρακτορείο  Άνδρου ( παροχές 

μηνιαίου κύκλου) 
3.936 1,4400 5.667,8400 

Πρακτορείο Άνδρου ( παροχές 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων) 
1.044 1,4400 1.503,3600 

Πρακτορείο Άνδρου (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών 

- Α.Κ.) 

2.710 0,3168 858,5280 

Πρακτορείο  Άνδρου   (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS.) 
12.250 0,2000 2.450,0000 

Περιοχή Μεσογειων  

 (Αναμόρφωση Β.Κ.) 
70 60,0000 4.200,0000 

Περιοχή Μεσογείων (Πιστοποιημένες 

ρευματοκλοπές.) 
170 25,0000 4.250,0000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) 511.058,3680 

 
 
Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν θα 

γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 
 

 
 
 

                                              
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 49 από 59 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.6/2017 
 

Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» της Περιοχής  Μεσογείων  

της ΔΠΑ. 
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 
«       » 

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που 
αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, 

προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες 
του Διαγωνισμού" και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821.6/2017 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηνιαίας, Τετραμηνιαίας & 

Εξαμηνιαίας Καταμέτρησης», της Περιοχής Μεσογείων  
της  ΔΠΑ 

Προσφερόμενη Έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες  
επί τοις εκατό 

  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6821.6/2017 (αριθμητικώς και ολογράφως) 

  

         
 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας 
του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της παραπάνω 

έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα 
μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" 

της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.6/2017 του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 

Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 
  

  
  

            

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 50 από 59 
 

 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

(Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέγιστο πλήθος 

εργασιών 
(Τεμάχια 

Τιμή ανά 

εργασία 
(€) 

Μέγιστο 
Προϋπολογιζό-

μενο Τίμημα ανά 
εργασία 

(€) 
Πρακτορείο Ελευσίνας  ( παροχές 

τετραμηνιαίου κύκλου) 
365.000 0,2700 98.550,0000 

Πρακτορείο Ελευσίνας  ( παροχές 

μηνιαίου κύκλου) 
63.000 1,0800 68.040,0000 

Πρακτορείο Ελευσίνας  ( παροχές 

εξαμηνιαίου κύκλου-ΦΟΠ) 
13.000 1,0800 14.040,0000 

Πρακτορείο Ελευσίνας  (αδυναμίες 

καταμετρήσεων όλων των κατηγοριών 

- Α.Κ.) 

68.500 0,1485 10.172,2500 

Πρακτορείο Ελευσίνας  (λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων GPS) 
30.000 0,2000 6.000,0000 

Πρακτορείο Ελευσίνας (Αναμόρφωση 

Β.Κ.) 
15 60,0000 900,0000 

Πρακτορείο Ελευσίνας (Πιστοποιημένες 

ρευματοκλοπές.) 
200 25,0000 5.000,0000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) 202.702,2500 

 

 
Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν θα 
γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 

 
 

 
 
                                              

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 51 από 59 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.7/2017 
 

Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ,  
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» της Περιοχής  Ελευσίνας  

της ΔΠΑ. 
 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 
«       » 

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που 
αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, 

προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες 
του Διαγωνισμού" και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό 

ΔΠΑ/ΕΠ-6821.7/2017 και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηνιαίας, Τετραμηνιαίας & 

Εξαμηνιαίας Καταμέτρησης», της Περιοχής Ελευσίνας  
της  ΔΠΑ 

Προσφερόμενη Έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες  
επί τοις εκατό 

  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6821.7/2017 (αριθμητικώς και ολογράφως) 

  

         
 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδας 
του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της παραπάνω 

έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα 
μας ανατεθεί, για εκτέλεση σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" 

της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ/ΕΠ-6821.7/2017 του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 

Ημερομηνία 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 
  

  
  

            

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 52 από 59 
 

 

6. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 
 

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
(επωνυμία μελών, έδρα) 

 

 
ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

Αριστείδου 5 -7 
105 59  ΑΘΗΝΑ 

Ημερομηνία: ……………..….. 

 
ΔΗΛΩΣΗ 

 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 2. (όνομα, επώνυμο, 
πατρώνυμο, κατοικία), 3. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), ως νόμιμοι 

εκπρόσωποι των εταιριών: 1. (επωνυμία, έδρα), 2. (επωνυμία, έδρα), 3. (επωνυμία, 
έδρα), που δυνάμει του από ……………….. Συμφωνητικού συνέστησαν 
ένωση/κοινοπραξία για τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό της Διακήρυξης 

............/………….. με τίτλο …………………………………, δηλώνουμε ότι κάθε ένα από τα μέλη 
της ενώσεως/κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με τα λοιπά 

μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό και την εκτέλεση της Σύμβασης.  

 

Οι Δηλούντες: 
 

1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
 

2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
 
3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  

  



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 53 από 59 
 

 

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 τροποποιήσεών 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 τροποποιήσεών 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 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 εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

 



 

Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής  
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΕΠ-6821/2017  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»,  

Σελ. 54 από 59 
 

 

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

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

Διαχειριστών), 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 εξουσιοδοτείται 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 
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 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. 
    

2. 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 οριοθετείται 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 δηλώνεται από 
τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για την 
εκτέλεση της σύμβασης και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ 

προσωρινής σύμπραξης και των μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.  
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β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, ανάλογα με 
τη νομική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και 

  
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 σύμβασης (Σύμφωνα με το Παράρτημα 6). 

 
Β. Δικαιολογητικά του Ν. 3310/2005  

 
1. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης 
  

1.1. Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες 
   

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το 
ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.   

Προκειμένου περί Εταιρίας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του 
Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει 

ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των 
μετοχών της Εταιρίας να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, με την καταχώρηση στο 
οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την 

έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους 

μετόχους της, κατόχους ανωνύμων μετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας και μορφής 
(τίτλοι ανωνύμων μετοχών ή και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα) όπως προσέλθουν και 
καταθέσουν τις ανώνυμες μετοχές τους στην Εταιρία, προκειμένου αυτή να καταρτίσει 

το μετοχολόγιο και να τις αντικαταστήσει με ονομαστικές.  
Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει επίσης και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς 

την ως άνω πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 82/96. 
  

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό 
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της Εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
  

1.2. Αλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους επιβάλλει για 
το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. 

 
α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές, με βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονομαστικές. 
Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του 
καταστατικού της, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, να έχει 

ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, 
ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές. 

 
β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό 
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο 
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βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

  
γ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση 

μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από την εταιρεία. Από τα 

έγγραφα των εδαφίων α, β και γ της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου της εταιρείας που έχει συντελεστεί το 

αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 
 
1.3. Αλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους δεν επιβάλλει 

για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, 
την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 

προσώπου. 
 
α. Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα 

τους, ότι δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το 
δίκαιο της χώρας τους, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας, νομίμως επικυρωμένη. 
 
β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 
 

γ. Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον  ένα τοις εκατό (1%)  
των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, σύμφωνα με την τελευταία γενική 
συνέλευση, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων 

και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 
 

δ. Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί 
στην εταιρεία οι μέτοχοί της. 

 
1.4. Εταιρείες Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών – Μελών της  Ε.Ε και του 

Ο.Ο.Σ.Α. 

 
α. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία 

είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της 
από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου. 
 

β. Ενημερωτικό δελτίο των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οικείας νομοθεσίας. 

   
1.5. Εταιρεία Άλλης Νομικής Μορφής 

  

Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής, η εταιρία 
υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής 

ανώνυμης εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά 
μερίδια ανώνυμη εταιρία ισχύουν τα ανωτέρω.  
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2.Εξωχώριες εταιρείες  
 

Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων του άρθρου 8 παρ. 10  του Ν. 
3310/2005, όπως ισχύει.  

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

τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 
 

Γ. 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 προσκομιζόμενο 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 συμβουλίου. 
  

β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες 
τους διαχειριστές. 
  

γ) Για τις προσωπικές εταιρίες τους διαχειριστές. 
 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 
 

i. Σε πτώχευση. 

ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  
iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 
v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 
vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). 

 
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 καταβολής εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 
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πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

  
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 

εξετάζονται 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 και ιδίως: 
 

Δ. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα   
 

1. Πίνακα προηγούμενων Συμβάσεων για την απόδειξη της συνδρομής των 

απαιτήσεων της παραγράφου 7.1.1.1., που έχουν εκτελεστεί στον οποίο θα 
αναφέρονται αριθμός Σύμβασης (εφόσον έχει υπογραφεί Σύμβαση), Περιοχή 

απασχόλησης, Συμβατικό Τίμημα, πιστοποιημένο ποσό και διάρκεια Σύμβασης. 
 

2. Αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που τεκμηριώνουν 

την εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση συμβάσεων όμοιων ή συναφών (κατά 
την έννοια της παραγράφου 7.1.1.1.) προς την προκείμενη, όπως αυτές δηλώθηκαν 

στο  ΕΕΕΣ που υποβλήθηκε με την προσφορά. Τα αποδεικτικά αυτά είναι: α) Αν ο 
πελάτης είναι δημόσιος φορέας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή άλλο αντίστοιχο 
έγγραφο, σύμφωνα με τις διαδικαστικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα, β) Αν ο 

πελάτης είναι ιδιώτης, δήλωση του πελάτη. Από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να 
προκύπτει η ταυτότητα του πελάτη, το αντικείμενο της συμβάσεως, το πλήθος των 

ενδείξεων που ελήφθησαν από μετρητές – καταγραφείς, η συμβατική αξία, ι ο χρόνος 
και ο τόπος εκτέλεσής της. Κατ’ εξαίρεση, αν για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο, που 

ανάγεται στον πελάτη και αναφέρεται συγκεκριμένα από τον προσφέροντα, είναι 
αδύνατη η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών καλής εκτέλεσης, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ κατά 
την κρίση του μπορεί να αποδεχθεί δήλωση του ίδιου του προσφέροντος. 

 
Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

  
1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 
προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι πόροι 

και θα αποδεικνύεται 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 προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 

 
ΣΤ. Υπεργολαβία  

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην οποία θα 
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αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει.   

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, 

κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής 
του υποχρέου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα 
βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 

 
2. Έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε 

άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής (εναλλακτικά: ή της αγγλικής), 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 
αποκλεισμού 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.   

 

 
 


