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Α.Δ.Α.Μ.  18REQ002799965 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης   

Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21, Θεσσαλονίκη         

         

Πληροφορίες:  

Ε. Κοσμίδης                              Αριθ. Διακήρυξης: ΔΠΜ-Θ/2/2018 
Τ 2310 360224                          
F 2310 236796 
e.kosmidis@deddie.gr                             Αντικείμενο: 

«Παροχή διοικητικών υπηρεσιών» 
 

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 Μακεδονίας - Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Εθνικής 

Αμύνης 9Α, έχοντας υπόψη: 

1. Τo άρθρo 123 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. 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» 

6. Τις αποφάσεις ΣΟΔΙΔ που αφορούν στην παροχή εξουσίας υπογραφής 

αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ,  
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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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ– ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

12.1. ΓΕΝΙΚΑ 

12.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής   

Β. Τεχνική Προσφορά  

12.3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

19. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

22. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

    6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

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

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

10. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  

11. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   12. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

   13. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

  

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 

Αναδόχου για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών που αναλυτικά περιγράφονται 

στο Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις [CPV]75120000-3). 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - Υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα διεκπεραίωσης 

ρευματοκλοπών, διάρκειας ενός (1) έτους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Εξειδικευμένες εργασίες σε θέματα εξυπηρέτησης χρηστών 

δικτύου (ΧΔ), διάρκειας ενός (1) έτους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - Εξειδικευμένες εργασίες σε θέματα Υποστήριξης, διάρκειας ενός 

(1) έτους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ - Εξειδικευμένες λογιστικές εργασίες σε περιβάλλον ERP/SAP, 

διάρκειας ενός (1) έτους.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Εξειδικευμένες εργασίες γραφείου σε θέματα εκμετάλλευσης και 

κατασκευών, διάρκειας ενός (1) έτους. 

 

1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 

εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ (199.410,00€), με 

δικαίωμα προαίρεσης το οποίο μπορεί να ανέλθει κατά μέγιστο ποσοστό έως 

πενήντα τοις εκατό  (50%) του συμβατικού προϋπολογισμού ήτοι ενενήντα εννέα 

χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ (99.705,00€), πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, 

και αναλύεται ανά κατηγορία ως εξής:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡ. 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΜΗΝΕΣ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΑΤΟΜΟ/ΜΗΝΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α 3 12 1.437,50 € 

(χίλια τετρακόσια 

τριάντα επτά ευρώ 

και πενήντα 

λεπτά) 

51.750,00€  

(πενήντα μία 

χιλιάδες 

επτακόσια 

πενήντα ευρώ) 

Β 2 12 1.207,50 € 

 (χίλια διακόσια 

επτά ευρώ και 

πενήντα λεπτά) 

28.980,00€  

(είκοσι οκτώ 

χιλιάδες 

εννιακόσια 

ογδόντα ευρώ) 

Γ 5 

       

12 1.207,50 € 

(χίλια διακόσια 

επτά ευρώ και 

πενήντα λεπτά) 

 

72.450,00€ 

(εβδομήντα 

δύο χιλιάδες 

τετρακόσια 

πενήντα ευρώ) 
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Δ 1 

 

 

1 

12 

 

 

12 

1.437,50 € 

(χίλια τετρακόσια 

τριάντα επτά ευρώ 

και πενήντα  

λεπτά) 

 

1.207,50 € 

(χίλια διακόσια 

επτά ευρώ και 

πενήντα λεπτά) 

31.740,00€ 

(τριάντα μία 

χιλιάδες 

επτακόσια 

σαράντα ευρώ) 

 

Ε 1 12 1.207,50 € 

(χίλια διακόσια 

επτά ευρώ και 

πενήντα λεπτά) 

14.490,00€ 

(δεκατέσσερις 

χιλιάδες 

τετρακόσια 

ενενήντα ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ       13   199.410,00€  

(εκατό 

ενενήντα εννέα 

χιλιάδες 

τετρακόσια 

δέκα ευρώ) 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα το σύνολο για κάθε κατηγορία αποτελεί το ανώτατο όριο 

προσφοράς αυτής. Για το σύνολο των υπηρεσιών όλων των κατηγοριών το ποσό 

των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (199.410,00€) 

αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. Προσφορές που υπερβαίνουν τα ως 

ανώτατα όρια προσφοράς δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

1.3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

1.4. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήματα των ζητούμενων υπηρεσιών.  

 

 

2.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ– 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

2.1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επίσης, η διακήρυξη αναρτάται στην 

ιστοσελίδα www.deddie.gr του ΔΕΔΔΗΕ.  

2.2. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα 

διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην επίσημη 

ιστοσελίδα www.deddie.gr του ΔΕΔΔΗΕ. 

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.  

http://www.deddie.gr/
http://www.deddie.gr/
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2.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις 

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

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών 

που υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία 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 παρούσας. Το 

πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων θα 

αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

2.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των 

ενδιαφερομένων/προσφερόντων σχετική με την παρούσα διαδικασία, γίνεται με 

επιστολή/fax/email. Επικοινωνίες των ενδιαφερομένων/προσφερόντων που 

επιχειρούνται με άλλο τρόπο δεν λαμβάνονται υπόψη. Κάθε είδους επικοινωνία 

των υποψηφίων και των προσφερόντων προς τον ΔΕΔΔΗΕ γίνεται τις εργάσιμες 

ημέρες και μέχρι τη λήξη του ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό (ώρα 15:00), διαφορετικά θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι έγινε την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - 

Θράκης, Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 360-224.  

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην αρμόδια 

Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21, Θεσσαλονίκη, 8ος όροφος, 

αριθμός Γραφείου 806, το αργότερο μέχρι την 16.04.2018 και ώρα 10:00 (ώρα 

λήξης επίδοσης προσφορών).  

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους ιδιοχείρως ή 

ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, χωρίς όμως να 

υπάρχει καμία ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τόσο ως προς το χρόνο άφιξης των 

προσφορών στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης, αρμόδιας για το 

Διαγωνισμό Υπηρεσίας όσο, και ως προς το περιεχόμενο των προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, 

Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21, Θεσσαλονίκη, όροφος 4ος , Αίθουσα Συναντήσεων, 

την 16.04.2018 και ώρα 10:30 π.μ. Στην ανωτέρω διαδικασία μπορούν να 

παρευρίσκονται οι προσφέροντες με το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 

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. 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

είναι ο Διευθυντής της Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ. 
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4.2. Γνωμοδοτικό όργανο στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Επιτροπή 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία είναι αρμόδια σε όλα τα 

στάδια αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και την κατακύρωση. 

4.3. Οι προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 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 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. 

5.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν 

αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 

306 του ν. 4412/2016 για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός. 

5.3. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να 

προσλάβουν 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. 

5.4. 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. 

5.5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της 

συνάψεως δημοσίων συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος. 

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

λόγων 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. 





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Περιφέρειας  
Μακεδονίας - Θράκης  

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΜ–Θ/2/2018 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή διοικητικών 
υπηρεσιών» 

 
Σελ. 11 από 112 

 

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 

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). 

6.1.1.7. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν 

το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

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

διαχειριστές,  

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

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

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

 

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 Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.  

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 

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. 
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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 του.  

 

6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό 

πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός 

από εκείνους της παρ. 6.1.1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν 

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

 

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

διοικητικού συμβουλίου,  

 

6.2.2. Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές, 

 

6.2.3. Για τους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

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

σύμπραξη, η 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 ανωτέρω 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 
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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.  

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

7.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον ο 

προσφέρων: 

 

7.1.1.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  

7.1.1.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα 

απαιτείται: 

 

7.1.1.1.1. Για την Κατηγορία Α το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα : 

 

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή 

Πολυτεχνικής Σχολής ή Α.Ε.Ι.  
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

7.1.1.1.2. Για την Κατηγορία Β το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα : 

 Απολυτήριο Λυκείου  

 Πολύ καλή γνώση στην χρήση των Η/Υ και του πακέτου λογισμικού Μicrosoft 

Office 

 

7.1.1.1.3. Για την Κατηγορία Γ το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα : 
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Δύο (2) άτομα με : 

 

 Απολυτήριο Λυκείου  

 Εμπειρία στη χρήση του ERP/SAP 

 Πτυχίο ECDL στις ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, επεξεργασία 

κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, internet, email 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

Τρία (3) άτομα με : 

 

 Απολυτήριο Λυκείου  

 Πτυχίο ECDL στις ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, επεξεργασία 

κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, internet, email 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

 

7.1.1.1.4. Για την Κατηγορία Δ το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα : 

 

Ένα (1) άτομο με: 

 

 Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ) οικονομικής σχολής 

 Εξαετής (6) προϋπηρεσία μηχανογραφημένου λογιστηρίου 

 Τριετής (3) προϋπηρεσία σε χρήση ERP/SAP 

 Άριστη γνώση Χειρισμού H/Y, MS Office και Internet 

 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

Ένα (1) άτομο με: 

 

 Απολυτήριο Λυκείου  

 Διετής (2) προϋπηρεσία σε χρήση ERP/SAP 

 Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y, MS Office και Internet 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

 

7.1.1.1.5. Για την Κατηγορία Ε το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει κατ’ 

ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα : 

 

 Βασικές γνώσεις Ηλεκτρολογίας 

 Δυνατότητα απεικόνισης κατασκευαστικού σχεδίου δικτύων 

 Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y, MS Office και Internet 

 

 

7.1.1.2. 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:  

 

7.2.1.  Ο Προσφέρων δύναται να κάνει επίκληση της ικανότητας ή να στηρίζεται 

στις δυνατότητες άλλων φορέων (στο εξής «τρίτος φορέας»), προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης σχετικά με: 
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‒ Τη χρηματοοικονομική ικανότητα  

‒ Τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες των Προσφερόντων, υπό τους 

όρους του παρόντος άρθρου. 

7.2.2.  Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων υποχρεούται να υποβάλει με την 

Προσφορά του τα ακόλουθα: 

‒ Έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Προσφέροντος και του τρίτου φορέα, από την 

οποία να προκύπτει πλήρης δέσμευση του τρίτου φορέα να παράσχει στον 

Προσφέροντα τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση της 

Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας. 

‒ Έγγραφη δήλωση του τρίτου φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει της 

οποίας ο τρίτος φορέας θα αναλαμβάνει ευθεία υποχρέωση έναντι της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. να παράσχει στον Προσφέροντα τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για 

την εκτέλεση της Σύμβασης και θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

‒ Κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα του τρίτου φορέα από τα οποία να 

προκύπτει ότι τα πρόσωπα που υπογράφουν την σύμβαση και τις δηλώσεις, 

έχουν πλήρη εξουσία εκπροσώπησης του τρίτου φορέα για το συγκεκριμένο 

σκοπό. 

‒ Όλα τα έγγραφα και εν γένει στοιχεία που απαιτεί η Διακήρυξη για την 

απόδειξη των επικαλούμενων ικανοτήτων του Προσφέροντος. 

7.2.3.  Κάθε τρίτος φορέας, μπορεί στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να 

παράσχει μέσα και πόρους για την εκτέλεση της Σύμβασης προς έναν και μόνον 

Προσφέροντα. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης 

όλοι οι Υποψήφιοι που επικαλέστηκαν τις ικανότητες του ίδιου τρίτου φορέα. Υπό 

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

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων. 

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Επειδή το συνολικό αντικείμενο της συμβάσεως, δεν υπερβαίνει το ένα 

εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ δεν απαιτείται έλεγχος της ονομαστικοποίησης 

των μετοχών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία. 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – 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 των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 

ο προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών, (γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών 
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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 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 δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 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 συνολικά προεκτιμώμενης αξίας της συμβάσεως χωρίς 

τον φόρο προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένα σε 199.410,00€ Χ 2% = 

3.988,20 ευρώ.  

 

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.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 
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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 που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπερού 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.  

 

11.5. 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 υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς και συντάσσονται στα 

ελληνικά. 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. 

Η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα με 

εξαίρεση τα τεχνικά εγχειρίδια που μπορεί να είναι συνταγμένα στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη 

Διακήρυξη, και να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο αναγράφονται η επωνυμία του 

προσφέροντος, ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία καθώς και η ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών. 

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει δύο (2) Υποφακέλους και συγκεκριμένα: α) 

Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και β) Υποφάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Επί του σφραγισμένου φακέλου θα αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
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«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/2/2018 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού». 

Κατά την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Για να ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός στοιχείων της προσφοράς 

ως εμπιστευτικών, πρέπει στην προσφορά να περιλαμβάνεται και δήλωση 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

σύμφωνα με το Παράρτημα 13, στο οποίο ο προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί 

τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας για τη συμμετοχή του. Ως 

προς το ΤΕΥΔ επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

12.2.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει το ΤΕΥΔ για τον παρόντα διαγωνισμό που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

12.2.2.2. Ο οικονομικός φορέας υποβάλει το κατάλληλα συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο ΤΕΥΔ στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά».  

Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 

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. 
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12.2.3.  Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 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 ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ θα υποβάλλεται και από τον τρίτο. 

12.2.5.  Στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ και 

εφόσον το τμήμα αυτό υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της 

αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί, τότε ΤΕΥΔ υποβάλλεται και από τον 

υπεργολάβο.  

12.2.6.  Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο ΤΕΥΔ δήλωση του 

προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, 

αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 

του κατά το άρθρο 6.4 της παρούσας.  

12.2.7.  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.  

12.2.8.  Υπόδειγμα Προσφοράς και Δήλωσης Αποδοχής Όρων Διαγωνισμού και 

Σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 4. 

 

Β. Τεχνική Προσφορά:  

12.2.9. Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται από τον προσφέροντα, υπογράφεται 

αρμοδίως και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

12.2.10. Πίνακα Περιεχομένων, ο οποίος θα αναφέρει όλα τα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά. 

 

12.2.11. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα 5, στην οποία θα περιλαμβάνεται πλήρης τεχνική περιγραφή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα 9. 

 

12.2.12. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 του Προσφέροντος που ρητά θα 

δηλώνει ότι: Το προτεινόμενο προσωπικό που ορίζεται στην Προσφορά, όπως 

απαιτείται από τα άρθρα 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4, 2.1.5 και 2.1.6. του 

συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές», είναι το 

απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση της Σύμβασης και είναι αυτό που θα 

απασχοληθεί σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης για την παροχή των 

Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ένα (1) ή περισσότερα από τα άτομα του 

προσωπικού δεν είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης ή κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης αυτής, θα δίδεται γραπτή ενημέρωση στο ΔΕΔΔΗΕ εντός 

προθεσμίας 10 ημερών πριν, και ταυτόχρονα θα προσκομίζονται τα βιογραφικά 

των ατόμων που θα αντικαταστήσουν το εν λόγω προσωπικό, τα οποία θα πρέπει 

να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα ίδια με τα οριζόμενα στο Αντικείμενο Υπηρεσιών 

προσόντα. Το προσωπικό αντικατάστασης υπόκειται στην κρίση του ΔΕΔΔΗΕ και 

πρέπει να τύχει της έγκρισής του πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 
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12.2.13. Αναλυτική περιγραφή της Ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στις 

υπηρεσίες. Συγκεκριμένα οι Προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν για το 

προσωπικό που θα διατεθεί για την υλοποίηση των υπηρεσιών: 

 

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 

Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του 

αναδόχου διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται 

στο άρθρο 2.1.1. του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές».  

 

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 

Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του 

αναδόχου διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται 

στο άρθρο 2.1.2 του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές».  

 

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 

Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του 

αναδόχου διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται 

στο άρθρο 2.1.3 του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές».  

 

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 

Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του 

αναδόχου διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται 

στο άρθρο 2.1.4 του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές».  

 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: 

Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του 

αναδόχου διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται 

στο άρθρο 2.1.5 του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές».  

 

 

12.2.14. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών που θα εμπλακούν 

στις υπηρεσίες, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 10, 

από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή 

διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία τους 

σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει. 
 

12.2.15. Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά 

στοιχεία.  

 

12.3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

12.3.1. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον 

Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Συντάσσεται συμπληρώνοντας τον Πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα 6 και τις οδηγίες που 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν.  

 

12.3.2. Οι τιμές των προσφορών θα είναι σε ευρώ με ακρίβεια δύο δεκαδικών για 

το σύνολο της παροχής υπηρεσίας. 
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12.3.3. 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.  

 

12.3.4. 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.  

 

12.3.5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται καθ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς του τη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων 

εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Επιχείρηση είτε με λογιστές της επιλογής της είτε 

με υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει για το 

σκοπό αυτό κάθε πληροφορία ή επεξήγηση που θα ζητήσουν οι ελεγκτές και 

γενικότερα να τους διευκολύνει στο ελεγκτικό τους έργο. 

 

12.3.6. Οποιοδήποτε άλλο οικονομικό στοιχείο σχετικό με το τίμημα της 

προσφοράς. Αντιπροσφορές οιασδήποτε μορφής είναι απαράδεκτες και 

απορρίπτονται. 

 

 

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

13.1. Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που 

αναφέρεται 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 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. 

13.6. Αν το επάγγελμα που ασκεί ο προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο 

οικείο Επιμελητήριο, όπως δηλώνεται στο ΤΕΥΔ δεν είναι συναφές προς το 

αντικείμενο της συμβάσεως. 

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 η οικονομική προσφορά είναι μη ορθή σύμφωνα με τις οδηγίες για τη 

συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα 6 ή εάν υπάρχει ασυμφωνία των επιμέρους με τα συνολικά ποσά. 
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13.12.  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. 

13.13. 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.  

13.14. Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και 

απαιτήσεις της παρούσας.  

13.15.  Αν ο προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα 

υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της 

παρούσας. 

13.16. Αν η προσφερόμενη τιμή αποκαλύπτεται, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλα 

οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

13.17.  Αν είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, και ο 

οικονομικός φορέας δεν παρέσχε ικανοποιητικές εξηγήσεις κατά το άρθρο 9 της 

παρούσας 

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

13.19. Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις 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 δέκα (10) 

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 σε προθεσμία δέκα (10) 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 
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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.  

 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.1. Η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στην αποσφράγιση των προσφορών την 

ημέρα και ώρα, που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας. 

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 αρμόδιο όργανο το 

οποίο 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. Οι προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίστηκαν, μπορούν να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

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 διαβιβάζεται στον Διευθυντή της Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 

του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος αποφασίζει. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

ενημερώνονται σχετικά από την Υπηρεσία. 

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

απαντήσεις των προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή 

τους σε αυτές κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 

15.8. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις των οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται σε 

όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ώστε 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 στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει 

χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως εμπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου. 
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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 10 ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης. 

16.2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (προσωρινού αναδόχου) είναι τα 

αναφερόμενα στο Παράρτημα 8 της παρούσας. 

16.3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σύμφωνα 

με το άρθρο 12.1 της παρούσας.  

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. 

16.4. 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. 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. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο και ελέγχει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και μονογράφει όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε 

αυτόν ανά φύλλο ή προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. 

Αμέσως μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά στον διαγωνισμό θα μπορούν να λάβουν 

γνώση για το 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 τρεις (3) ημέρες. 
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16.6. Αν ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά   

Προσωρινού Αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των Άρθρων 6 και 7 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 Διευθυντή της Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ ως 

αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης είτε κατακύρωσης είτε κήρυξης 

του προσωρινού αναδόχου εκπτώτου και κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής 

είτε ματαίωσης της διαδικασίας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο.  

16.8. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας www.deddie.gr του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

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 Διευθυντής της Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης 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 συντρέξει η άπρακτη 

πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.  

 

18.2. Η απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε 

όλους τους προσφέροντες. 

 

http://www.deddie.gr/
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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 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 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. 

 

 

19.3. 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. 

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. 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.  

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. 
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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 είκοσι (20) 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 11 «Σχέδιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών». 

 

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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Περιγραφή Υπηρεσιών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Υποδείγματα Προσφοράς και Δήλωσης Αποδοχής Όρων 

 Διαγωνισμού και Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Δήλωση Αλληλέγγυας και εις ολόκληρον Ευθύνης Μελών 

Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύμπραξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Υπόδειγμα Βιογραφικού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Συμφωνία Εμπιστευτικότητας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 Τυποποιημένο Έντυπο Ύπευθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Με τον παρόντα Διαγωνισμό ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την παροχή υπηρεσιών για την 

κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης σε  

διοικητικές υπηρεσίες στο νομό Θεσσαλονίκης. 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - Υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα διεκπεραίωσης 

ρευματοκλοπών, διάρκειας ενός (1) έτους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – Εξειδικευμένες εργασίες σε θέματα εξυπηρέτησης χρηστών 

δικτύου (ΧΔ), διάρκειας ενός (1) έτους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - Εξειδικευμένες εργασίες σε θέματα Υποστήριξης, διάρκειας ενός 

(1) έτους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ - Εξειδικευμένες λογιστικές εργασίες σε περιβάλλον ERP/SAP, 

διάρκειας ενός (1) έτους.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Εξειδικευμένες εργασίες γραφείου σε θέματα εκμετάλλευσης και 

κατασκευών, διάρκειας ενός (1) έτους. 

  

Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Περιφέρειας 

Μακεδονίας – Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ όπως προβλέπεται ανά κατηγορία στο 2.1. του 

Παραρτήματος 9 του παρόντος και για το συγκεκριμένο ωράριο που ορίζεται ανά 

κατηγορία στην παράγραφο 2.1. του Παραρτήματος 9 του παρόντος. Οι υπηρεσίες 

των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Ε, όπως προβλέπεται στο 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, 

2.1.4 και 2.1.5. του Παραρτήματος 9 του παρόντος δύνανται να παρέχονται και σε 

κτίρια του ΔΕΔΔΗΕ εντός του νομού Θεσσαλονίκης. 

 

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιών, απαιτεί την έναρξη παροχής υπηρεσιών εντός 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας 

Σύμβασης για τις Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε . 

Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΑΤΟΜΑ 3 

2.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΤΟΜΑ 2 

3.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΑΤΟΜΑ 5 

4.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΑΤΟΜΑ 2 

5.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΤΟΜΑ 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 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 

Διαγωνιζόμενού 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 Προμηθευτή 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 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 
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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 
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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 

..............................................................................................................για 

τη συμμετοχή των εν λόγω Προμηθευτών 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 
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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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Προς 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                            Ημερομηνία : 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 

 

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

του ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε 

όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη 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 Παρέχοντος Υπηρεσία 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 Παρέχοντος 

Υπηρεσία σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την 

παροχή υπηρεσίας 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

................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 Προμηθευτής 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 Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 

ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Παρέχοντος Υπηρεσία 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 

Παρέχων Υπηρεσία 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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

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

υποβάλλω προσφορά για τον διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό …/……. της 

Υπηρεσίας σας.  

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

διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι 

τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Ημερομηνία: ………………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 

 

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

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

Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και 

νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω προσφορά για τον 

διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας.  

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

διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι 

τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Ημερομηνία: ………………. 

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

 

ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

 Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

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

(όνομα – επώνυμο – 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 στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας, υποβάλλουμε την προσφορά της 

ενώσεως/κοινοπραξίας στον διαγωνισμό αυτό.  

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

διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχουμε μελετήσει με προσοχή, και 

ότι τους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία: ………………. 

1. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

2. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

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

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

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

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

προσφορά:  

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

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

ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή 

εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… 

διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:  

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

 

ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

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

(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας 

ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 

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

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

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό 

υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:  

Ο πίνακας διαμορφώνεται από την αρμόδια υπηρεσία, ανάλογα με τη φύση του 

αντικειμένου του διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία: ……………. 

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

 

   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Διοικητικές 

Υπηρεσίες  

 

ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΜΗΝΕΣ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΑΤΟΜΟ/ΜΗΝΑ) 

(αριθμητικώς) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

(ΑΤΟΜΟ/ΜΗΝΑ) 

(ολογράφως) 

ΣΥΝΟΛΟ  

(Αρ. ατόμων χ 

Διάρκεια χ Τιμή 

μονάδος) 

(ολογράφως) 

1 Κατηγορία Α  3 12 Μήνες ______Τιμή 

Μήνα 
______Τιμή Μήνα 

 

2 Κατηγορία Β  2 12 Μήνες ______Τιμή 

Μήνα 
______Τιμή Μήνα 

 

3 Κατηγορία Γ  5 

 

12 Μήνες 

 

______Τιμή 

Μήνα 
______Τιμή Μήνα 

 

 

4 Κατηγορία Δ 1 

 

1 

12 Μήνες 

 

12 Μήνες 

______Τιμή 

Μήνα 

______Τιμή 

Μήνα 

______Τιμή Μήνα 

 

______Τιμή Μήνα 

 

5 Κατηγορία Ε 1 12 Μήνες 
______Τιμή 

Μήνα 
______Τιμή Μήνα 

 

ΣΥΝΟΛΟ : Το Σύνολο προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους γινομένων του αριθμού 

ατόμων, της διάρκειας (μήνες) και της τιμής μονάδας (άτομο/μήνα) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

1. Στον πίνακα Οικονομικής προσφοράς που χορηγείται από την Υπηρεσία και με 

τον οποίο ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει την προσφορά του, θα πρέπει, με 

ποινή αποκλεισμού, να είναι συμπληρωμένες υποχρεωτικά οι στήλες 

«Διοικητικές Υπηρεσίες», «Αρ. Ατόμων», «Διάρκεια (Μήνες)», «Τιμή Μονάδος 

(άτομο/μήνα) (αριθμητικώς)», «Τιμή Μονάδος (άτομο/μήνα) (ολογράφως)» και 

«Σύνολο (Αρ. ατόμων χ Διάρκεια χ Τιμή μονάδος) (ολογράφως)». 

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

από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν 

τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα 

αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.  

Χειρόγραφη Οικονομική Προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα 

απορρίπτεται. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται.  

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

συμβάσεως. Προσφορές που περιλαμβάνουν αναπροσαρμογή των τιμών, ρήτρα 

ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή οποιουσδήποτε άλλους όρους ή αιρέσεις 

απορρίπτονται.  

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

επιβαρύνσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος βαρύνει τον 

ΔΕΔΔΗΕ με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού 

τιμολογίου του παρόχου των υπηρεσιών. 

4. Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων θα υποβληθεί και Πίνακας Κατανομής 

Τιμήματος. 

5. Όλοι οι Προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν στην οικονομική 

προσφορά τους, το τίμημα ανά κατηγορία, το συνολικό ποσό του τιμήματος για το 

σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ή της κατηγορίας ή των κατηγοριών για την 

οποία ή τις οποίες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, σε ΕΥΡΩ, όπως αναλύεται 

λεπτομερώς στις τεχνικές προσφορές τους. Το ποσόν αυτό περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία του κόστους που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών της 

παρούσας. Το παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Ο τυχόν οφειλόμενος ΦΠΑ 

βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ.  

6. Όλες οι προτεινόμενες τιμές αναγράφονται αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ· τυχόν 

προσφορές όπου οι τιμές αναγράφονται σε άλλο νόμισμα ή όπου οι 

αναγραφόμενες τιμές σε ευρώ συνδέονται με τη συναλλακτική ισοτιμία μεταξύ του 

ΕΥΡΩ και άλλου νομίσματος απορρίπτονται. 
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7. Οι τιμές των προσφορών, τιμές μονάδας και ολικές τιμές ανά υπηρεσία είναι 

σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για τη διάρκεια των υπηρεσιών 

αυτών. 

8.  Αντιπροσφορές οποιασδήποτε μορφής είναι απαράδεκτες και απορρίπτονται. 

9. Η Οικονομική Προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του προσφέροντος. 

10. Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον 

«ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στον οποίο: 

11. Όλα τα ποσά στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις και να είναι σε ευρώ. 

12. Στο πιο πάνω Συνολικό Τίμημα δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ επί των 

τιμολογίων που θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς το ΔΕΔΔΗΕ. 

13. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν προσφορές για υπηρεσίες σε μία ή 

περισσότερες από τις Κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 2 του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 

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: ………………………… 

Ταχ/Δνση: ………………………… 

 

 

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 στον 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 στον διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

Οι δηλούντες: 

1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 

2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 

3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Α.  Νομιμοποιητικά έγγραφα  

1.  Τα νομιμοποιητικά στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

προσφορά και συγκεκριμένα: 

 

1.1.  Επί ανωνύμων εταιρειών:  

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 εταιρειών 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 





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Περιφέρειας  
Μακεδονίας - Θράκης  

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΜ–Θ/2/2018 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή διοικητικών 
υπηρεσιών» 

 
Σελ. 45 από 112 

 

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). 

 

1.3.  Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών:  

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 εταιρειών (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.  

 

1.6.  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:  





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Περιφέρειας  
Μακεδονίας - Θράκης  

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΜ–Θ/2/2018 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή διοικητικών 
υπηρεσιών» 

 
Σελ. 46 από 112 

 

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 παροχής υπηρεσιών (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.  

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 7). 

 

Β. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στο 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: 

α. Σε πτώχευση. 

β. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  
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γ. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

δ. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

ε. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

στ. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

ζ. 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 πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το 

πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

5. 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:  

α. Για τις ανώνυμες εταιρείες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου,  

β. Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), τις ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) και  τις προσωπικές εταιρείες 

(Ο.Ε., Ε.Ε.) τους διαχειριστές, 

γ. Για τους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Γ. 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.  Έγγραφη δήλωση του τρίτου φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει της 

οποίας ο τρίτος φορέας θα αναλαμβάνει ευθεία υποχρέωση έναντι της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. να παράσχει στον Προσφέροντα τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για 

την εκτέλεση της Σύμβασης και θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

3. Κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα του τρίτου φορέα από τα οποία να 

προκύπτει ότι τα πρόσωπα που υπογράφουν την σύμβαση και τις δηλώσεις, 

έχουν πλήρη εξουσία εκπροσώπησης του τρίτου φορέα για το συγκεκριμένο 

σκοπό. 
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4.  Δικαιολογητικά του τρίτου/ τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 

 

Δ. 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 αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει καθώς και 

τους υπεργολάβους που προτείνει.  

Στην περίπτωση που το τμήμα της σύμβασης που δηλώνεται ότι θα ανατεθεί σε 

υπεργολάβο υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της 

σύμβασης που θα ανατεθεί θα υποβάλλονται από τον υπεργολάβο δικαιολογητικά 

αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το 

παρόν Παράρτημα. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

πάνω 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, 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.  

  





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Περιφέρειας  
Μακεδονίας - Θράκης  

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΜ–Θ/2/2018 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή διοικητικών 
υπηρεσιών» 

 
Σελ. 49 από 112 

 

 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Εισαγωγή 

Με τον παρόντα Διαγωνισμό ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την παροχή υπηρεσιών για την 

κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης σε 

διοικητικές υπηρεσίες στο νομό Θεσσαλονίκης. 

2.  Αντικείμενο των υπηρεσιών  

2.1. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιγράφονται αναλυτικά ως εξής: 

2.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Υπηρεσίες διάρκειας ενός (1) έτους στα ακόλουθα 

αντικείμενα: 

 Παρακολούθηση των ρευματοκλοπών με την σχετική μηχανογραφική 

εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 Υπολογισμός της μη καταγραφείσας ηλεκτρικής ενέργειας.   

 

 Αλληλογραφία, κατάρτιση φακέλου ρευματοκλοπής και σχετικής μήνυσης. 

 

 Πρώτες σχετικές πληροφορίες σε τρίτους – υποστήριξη ιεραρχίας. 

 

- Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τα ακόλουθα 

προσόντα: 

- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Πολυτεχνικής 

Σχολής ή Α.Ε.Ι.  

- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Οι υπηρεσίες παρέχονται τις καθημερινές με φυσική παρουσία των ατόμων του 

προσωπικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κατά τις ώρες 

λειτουργίας του.  

 

2.1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. Υπηρεσίες διάρκειας ενός (1) έτους στα ακόλουθα 

αντικείμενα: 

 Διαχείριση αιτημάτων πελατών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του 

ΔΕΔΔΗΕ (ΕΡΜΗΣ και ΖΕΥΣ). 

 

 Έκδοση εντολών μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ 

 

 Καταχώρηση αποτελεσμάτων εντολών  
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 Έκδοση αλληλογραφίας  

 Αρχειοθέτηση εγγράφων - εντολών που σχετίζονται με θέματα 

εξυπηρέτησης - διαχείρισης χρηστών του δικτύου. 

 Διενέργεια ελέγχων σε στοιχεία χρηστών που είναι καταχωρημένα στα 

πληροφοριακά συστήματά του ΔΕΔΔΗΕ και τυχόν διορθώσεις. 

 Τηλεφωνική εξυπηρέτηση  

 Λήψη, αποστολή και επεξεργασία αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

Το προσωπικό που θα διατεθεί πρέπει να έχει κατ’ελάχιστο, τα ακόλουθα 

προσόντα: 

-  Απόφοιτος Λυκείου 

 

- Πολύ καλή γνώση στην χρήση των Η/Υ και του πακέτου λογισμικού 

Μicrosoft Office. 

-  

Οι υπηρεσίες παρέχονται τις καθημερινές με φυσική παρουσία των ατόμων του 

προσωπικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κατά τις ώρες 

λειτουργίας του.  

 

2.1.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. Υπηρεσίες διάρκειας ενός (1) έτους στα ακόλουθα 

αντικείμενα: 

 Διεκπεραίωση συναφών εργασιών των Τομέων Υποστήριξης της ΔΠΜ-Θ 

(ειδικές και κανονικές άδειες, δακτυλογράφηση, έλεγχος και αρχειοθέτηση 

εγγράφων κ.λπ.)  

 

 Δημιουργία εντολών αγοράς και καταχώρηση στοιχείων παραστατικών 

δαπανών και παγίων στην μηχανογραφική εφαρμογή SAP της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

 Υποστήριξη της μελλοντικής εγκατάστασης του SAP/HR (έλεγχος των 

στοιχείων μετάπτωσης από το προηγούμενο σύστημα).  

 

 Γραμματειακή υποστήριξη και τηλεφωνική εξυπηρέτηση 

 

 Καταχώρηση στοιχείων προϋπολογισμών, προμηθειών, υλικών και 

υπηρεσιών στο SAP 

 

 Έλεγχος συνοδευτικών παραστατικών των πιστοποιήσεων- τιμολογίων 

εργολάβων 

 

 Χειρισμός και καταχώρηση λοιπών μηχανογραφικών εταιρικών εφαρμογών 

των ΤΥ (εκτός έδρας μετακινήσεις, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Παράπονα-

Αιτήματα κ.λπ.)  
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 Καταχώρηση στοιχείων μισθοδοσίας προσωπικού στη μηχανογραφική 

εφαρμογή «Προμηθέας» της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

 Αρχειοθέτηση. 

 

Το προσωπικό που θα διατεθεί πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα 

προσόντα: 

Δύο (2) άτομα με : 

- Απολυτήριο Λυκείου  

- Εμπειρία στη χρήση του ERP/SAP 

- Πτυχίο ECDL στις ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία 

Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Internet, email 

- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

Τρία (3) άτομα με : 

- Απολυτήριο Λυκείου  

- Πτυχίο ECDL στις ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία 

Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Internet, email  

- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται τις καθημερινές με φυσική παρουσία των ατόμων του 

προσωπικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κατά τις ώρες 

λειτουργίας του.  

 

2.1.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. Υπηρεσίες διάρκειας ενός (1) έτους στα ακόλουθα 

αντικείμενα: 

 Διενέργεια λογιστικών εγγραφών, τιμολογίων προμηθευτών – πιστωτών 

(δαπανών). 

 

 Διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών προμηθευτών (χειροκίνητες-

αυτόματες) και εγγραφές εκκαθάρισής τους. 

 

 Έλεγχος και διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μισθωτών (οδοιπορικά-

βρεφονηπιακοί) και υποστήριξη στο μηνιαίο κλείσιμο των υπολοίπων τους. 

 

 Έκδοση τιμολογίων πελατών (εσόδων) και είσπραξη – εκκαθάριση τους με 

ταυτόχρονη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικής τιμολόγησης ανά περίπτωση. 

 

 Συμψηφισμοί προμηθευτών-πελατών, παρακρατήσεις εφοριών, 

ασφαλιστικών ταμείων, ποινικών ρητρών και λοιπών υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων 

(Ν.4412/16). 





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Περιφέρειας  
Μακεδονίας - Θράκης  

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΜ–Θ/2/2018 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή διοικητικών 
υπηρεσιών» 

 
Σελ. 52 από 112 

 

 

 Δημιουργία και Έλεγχος εγγραφών Γενικής Λογιστικής, συμφωνία 

λογαριασμών με υποσυστήματα.  

 

 Έλεγχος και συμφωνία υπολοίπων προηγούμενων χρήσεων (λογαριασμών 

Γ/Λ, προμηθευτών, πελατών, Δήμων, Περιφερειών).  

 

 Συμμετοχή στη διαδικασία προετοιμασίας των μηνιαίων οικονομικών 

καταστάσεων – αναφορών. 

 

 Υποστήριξη της διαδικασίας παρακολούθησης του Προϋπολογισμού και 

αιτιολόγησης των αποκλίσεων των 17 Περιοχών και των 6 Τομέων της 

Έδρας. 

 

 Αρχειοθέτηση. 

 

- Το προσωπικό που θα διατεθεί πρέπει να έχει κατ’ελάχιστο, τα ακόλουθα 

προσόντα: 

1) Ένας απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικού τμήματος. 

Με 6ετή εμπειρία σε λογιστήρια και άριστες γνώσεις ΕΓΛΣ και προτύπων. 

Με 3ετή εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας ERP-SAP. 

Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, MS OFFICE & υπηρεσιών διαδικτύου (με τίτλο 

σπουδών). 

Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 

 

2) Ένας απόφοιτος Λυκείου. 

Με 2ετή εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας ERP-SAP. 

Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, σε ότι αφορά υπολογιστικά φύλλα excel & word και 

υπηρεσίες διαδικτύου. 

Καλή γνώση αγγλικών. 

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται τις καθημερινές με φυσική παρουσία των ατόμων του 

προσωπικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κατά τις ώρες 

λειτουργίας του.  

 

2.1.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε. Υπηρεσίες διάρκειας ενός (1) έτους στα ακόλουθα 

αντικείμενα: 

 

 Μηχανογραφικές εφαρμογές Τ. Εκμετάλλευσης 

 

 Αποτύπωση – απεικόνιση λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων 

 

 Διαχείριση – διεκπεραίωση διαδικασίας αδειοδοτήσεων για έργα υπογείου 

δικτύου 

 

 Ενημέρωση κατασκευαστικών σχεδίων για υποβολή των αιτήσεων 

αδειοδότησης 
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Το προσωπικό που θα διατεθεί πρέπει να έχει κατ’ελάχιστο, τα ακόλουθα 

προσόντα: 

- Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας 

 

- Δυνατότητα απεικόνισης κατασκευαστικού σχεδίου δικτύων 

 

- Άνεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή για χρήση μηχανογραφικών εφαρμογών 

 

- Επιθυμητή εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα απασχόλησης 

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται τις καθημερινές με φυσική παρουσία των ατόμων του 

προσωπικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κατά τις ώρες 

λειτουργίας του.  

 

 

2.2. Αντικατάσταση προσωπικού 

2.2.1. Με ευθύνη του Αναδόχου, σε περίπτωση απουσίας ενός στελέχους 

του, ο Ανάδοχος ορίζει αντικαταστάτη. 

2.2.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του 

προσωπικού του, εφόσον κριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ακατάλληλο σε 

σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

2.2.3. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα της διαχείρισης του προσωπικού 

του, της εποπτείας και της αντικατάστασης σε περίπτωση που κριθεί 

από τον ΔΕΔΔΗΕ ότι αυτό απαιτείται, κατόπιν σχετικής έγγραφης 

ενημέρωσης. 

2.2.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση της ανελλιπούς παρουσίας 

του προσωπικού που διαθέτει για το συγκεκριμένο ωράριο που 

ορίζεται ανά κατηγορία στην παράγραφο 2.1. του παρόντος 

Παραρτήματος. Σε περίπτωση απουσίας της κατά τα ανωτέρω 

υπηρεσίας μηνιαίως πάνω από πέντε (5) ημέρες, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία με αντικατάσταση του 

προσωπικού του, εκτός εάν δεν το επιθυμεί η αρμόδια υπηρεσία του 

ΔΕΔΔΗΕ οπότε σε αυτή τη περίπτωση θα αφαιρείται το αντίστοιχο 

ποσό τιμήματος, υπολογιζόμενο για κάθε μήνα 22 ημέρες. 

2.3. Προσωπικό Αναδόχου - Εποπτεία 

2.3.1. Το προσωπικό του Αναδόχου θα είναι της απολύτου σύμφωνης γνώμης 

των αρμόδιων ανά αντικείμενο εργασιών οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ, τα 

οποία θα αποφασίσουν για την τελική επιλογή των ατόμων που θα 

απασχοληθούν.  

2.3.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα εποπτεύει την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών. 
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2.4.  Τόπος και χρόνος παροχής των υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό 

Θεσσαλονίκης όπως προβλέπεται ανά κατηγορία στην παράγραφο 2.1. του 

παρόντος Παραρτήματος και για το συγκεκριμένο ωράριο που ορίζεται ανά 

κατηγορία στην παράγραφο 2.1. του παρόντος Παραρτήματος 

Διάρκεια Υπηρεσιών 

Η διάρκεια των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος για τις Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε.  

2.4. Χρονοδιάγραμμα 

2.4.1. Το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιών, απαιτεί την έναρξη παροχής 

υπηρεσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της παρούσας Σύμβασης για τις Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

                                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

 

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Πατρώνυμο:  

4. Έτος γέννησης: 

5. Διεύθυνση κατοικίας:  

6. Τηλ/φαξ/email: 

 

ΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

1. Επωνυμία Ιδρύματος: 

2. Τίτλος Πτυχίου/Ειδικότητα: 

3. Έτος απόκτησης πτυχίου: 

ΙΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Α/Α ΕΡΓΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΑΠΟ ΕΩΣ 

1.       

2.       

3.       
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

 

               

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Αντικείμενο : «Διοικητικές Υπηρεσίες» 

ΣΥΜΒΑΣΗ: Αρ. ……………   

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ..................................... , τα συμβαλλόμενα μέρη, 

αφ’ ενός η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (εφεξής αποκαλούμενη «Εταιρεία» «ΔΕΔΔΗΕ» ή 

«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»), που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και 

Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα από τ 

……………………………………………………………………., και αφ’ ετέρου 

η………………………………………………………, (εφεξής αποκαλούμενη «Ανάδοχος»), που 

έχει την έδρα της …………………………………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα από 

……………........................................................., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν 

ανεπιφύλακτα τα εξής:  

 

1. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

1.1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη τα οποία υπογράφονται 

αρμοδίως από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής:  

 

1. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Παράρτημα 12 Διακήρυξης)  

3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Παράρτημα 9 Διακήρυξης) 

  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

2.1. Γλώσσα 

2.1.1. Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα, η οποία 

είναι δεσμευτική και καθοριστική για όλα τα θέματα που συνδέονται 

με το νόημα ή την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης. Όλες οι 

επικοινωνίες (έγγραφα κλπ.) που συνδέονται με την παρούσα 

σύμβαση συντάσσονται και/ή παρέχονται στην Ελληνική Γλώσσα, 





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Περιφέρειας  
Μακεδονίας - Θράκης  

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΜ–Θ/2/2018 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή διοικητικών 
υπηρεσιών» 

 
Σελ. 57 από 112 

 

εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία μπορούν να είναι 

συνταγμένα και/ή να παρέχονται και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Όλα 

τα κείμενα που προέρχονται από το ελληνικό νομικό και ρυθμιστικό 

πλαίσιο καθώς και κάθε άλλο κείμενο που υπάρχει μόνο στην 

ελληνική γλώσσα και απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 

των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης παρέχονται από τη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα.  

 

2.2. Σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων  

2.2.1. Κανένας όρος της παρούσας δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως ιδρύων 

σχέση προστήσαντος και προστηθέντος ή εντολέα και εντολοδόχου 

μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει τον πλήρη 

έλεγχο του Προσωπικού που εκτελεί τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο της 

παρούσας Σύμβασης και φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη 

για τις Υπηρεσίες που εκτελούνται από αυτόν ή για λογαριασμό του.  

  

2.3. Αρμόδιοι Διαχείρισης Έργου 

2.3.1. Κάθε κοινοποίηση, αίτηση ή συγκατάθεση που απαιτείται ή 

επιτρέπεται ή δίδεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και αφορά 

στη διαχείριση του Έργου γίνεται εγγράφως, μεταξύ 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Συμβαλλομένων, οι οποίοι 

έχουν οριστεί ως «Αρμόδιος Διαχείρισης Έργου». Κάθε τέτοια 

κοινοποίηση, αίτηση ή συγκατάθεση θεωρείται τελεσθείσα όταν 

παραδίδεται αυτοπροσώπως ή όταν αποστέλλεται με συστημένη 

επιστολή ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ στον ως άνω 

«Αρμόδιο Διαχείρισης Έργου» στην παρακάτω διεύθυνση:  

Για τον ΔΕΔΔΗΕ:  

………………………………….  

Διεύθυνση: ……………………..  

Τηλ.: …….  

Φαξ: …….  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……  

Για τον Ανάδοχο:  

………………………………….  

Διεύθυνση: ……………………..  

Τηλ: …….  
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Φαξ: …….  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……  

Σε περίπτωση που η κοινοποίηση, αίτηση ή συγκατάθεση αποστέλλεται 

με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ θεωρείται παραδοθείσα εφ’ 

όσον ληφθεί σωστή απάντηση ή επιβεβαίωση αποστολής και το σχετικό 

μήνυμα αποσταλεί ταυτόχρονα με το ταχυδρομείο.   

 

2.4. Εξουσιοδοτημένοι Εκπρόσωποι   

2.4.1. Κάθε πράξη ή έγγραφο που απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με 

την παρούσα Σύμβαση από τον ΔΕΔΔΗΕ ή τον Ανάδοχο μπορεί να 

γίνει ή να συνταχθεί από τα κάτωθι αναφερόμενα στελέχη:   

 

Για τον ΔΕΔΔΗΕ:  

………………………………….  

Διεύθυνση: ……………………..  

Τηλ.: …….  

Φαξ: …….  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ……  

 

Για τον Ανάδοχο:  

………………………………….  

Διεύθυνση: ……………………..  

Τηλ.: …….  

Φαξ: …….  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ……  

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

3.1. Με την παρούσα Σύμβαση η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναθέτει στον Ανάδοχο την 

παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο: «Διοικητικές Υπηρεσίες» σύμφωνα με 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος 9 της Διακήρυξης και την 

Προσφορά του Αναδόχου. 

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

4.1. Για την παροχή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα παρέχει το προβλεπόμενο 

από το Παράρτημα 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης και την 

Προσφορά του Αναδόχου, προσωπικό. 
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4.2. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό 

Θεσσαλονίκης όπως προβλέπεται ανά κατηγορία στο 2.1. του 

Παραρτήματος 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης και για το 

συγκεκριμένο ωράριο που ορίζεται ανά κατηγορία στην παράγραφο 2.1. 

του Παραρτήματος 9 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης. Οι 

υπηρεσίες των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Ε, όπως προβλέπεται στο 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. και 2.1.5. του Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της Διακήρυξης δύνανται να παρέχονται και σε κτίρια του 

ΔΕΔΔΗΕ εντός του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

άμεση αντικατάσταση του προσωπικού του, εφόσον κριθεί από τον 

ΔΕΔΔΗΕ ακατάλληλο σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

4.3. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα της διαχείρισης του προσωπικού του, 

της εποπτείας και της αντικατάστασης σε περίπτωση που κριθεί από τον 

ΔΕΔΔΗΕ ότι αυτό απαιτείται, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης. 

4.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση της ανελλιπούς παρουσίας του 

προσωπικού που διαθέτει για το συγκεκριμένο ωράριο που ορίζεται ανά 

κατηγορία στην παράγραφο 2.1. του Παραρτήματος 9 «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της Διακήρυξης. Σε περίπτωση απουσίας της κατά τα 

ανωτέρω υπηρεσίας μηνιαίως πάνω από πέντε (5) ημέρες, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία με αντικατάσταση του προσωπικού 

του, εκτός εάν δεν το επιθυμεί η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ οπότε σε 

αυτή τη περίπτωση θα αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό τιμήματος, 

υπολογιζόμενο για κάθε μήνα 22 ημέρες. 

 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   

5.1. Η έναρξη παροχής των υπηρεσιών πρέπει να ξεκινήσει εντός δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης 

για τις Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε. 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

6.1. Γενικά  

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις Υπηρεσίες και τις 

υποχρεώσεις του με τη δέουσα επιμέλεια, αποτελεσματικότητα και 

οικονομία, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές επαγγελματικές τεχνικές 

και πρακτικές, τηρώντας υγιείς πρακτικές διαχείρισης και 
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χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία αιχμής και ασφαλείς 

μεθόδους.  

β. Ο Ανάδοχος και ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζονται σε συνεχή βάση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της. Οι συναντήσεις για την πρόοδο των 

υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ.  

γ. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν εκτελούνται σύμφωνα με τη 

Σύμβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει αιτιολογημένη ειδοποίηση στον 

Ανάδοχο. Μετά την παραλαβή της οικείας ειδοποίησης, ο Ανάδοχος 

συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς 

καθυστέρηση, σύμφωνα με τη Σύμβαση.  

δ. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι έλαβε γνώση του αντικειμένου της 

Σύμβασης που αφορούν οι ‹‹υπηρεσίες››. Αναλαμβάνει δε να εκτελέσει 

τις «υπηρεσίες» του αντικειμένου της Σύμβασης, αποδεχόμενος πλήρως 

και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. 

 

6.2. Σύγκρουση συμφερόντων  

6.2.1. Ο Ανάδοχος και το Προσωπικό του δεσμεύονται να μην προβούν είτε 

άμεσα είτε έμμεσα σε επαγγελματικές ή επιχειρηματικές 

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης που θα 

οδηγούσαν σε παραβίαση των όρων της παρούσας Σύμβασης.  

 

6.3. Εμπιστευτικότητα   

6.3.1. Εκτός από την παρούσα σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

συνάπτουν και υπογράφουν «Συμφωνία Εμπιστευτικότητας» οι όροι 

της οποίας εφαρμόζονται σε κάθε πληροφορία που παρέχεται από τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Ανάδοχο σε σχέση με τις υπηρεσίες της παρούσας 

σύμβασης.  

 

6.4. Υποχρεώσεις Υποβολής Παραδοτέων  

6.4.1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα στοιχεία και τα έγγραφα 

που ορίζονται στη Σύμβαση σύμφωνα με τη μορφή, τον αριθμό και 

τις προθεσμίες που ορίζουν οι όροι αυτής.  
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6.5. Έγγραφα που καταρτίζει ο Ανάδοχος και που ανήκουν στην 

Κυριότητα του ΔΕΔΔΗΕ  

 

6.5.1. Όλα τα στοιχεία και τα λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο Ανάδοχος 

στο πλαίσιο της Σύμβασης, περιέρχονται και παραμένουν στην 

κυριότητα του ΔΕΔΔΗΕ και ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 

όλα τα ως άνω έγγραφα στον ΔΕΔΔΗΕ, το αργότερο κατά τη λήξη ή 

την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δύναται να 

κρατήσει αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων αλλά απαγορεύεται να 

τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άσχετους με την παρούσα Σύμβαση 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ.  

6.5.2.  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον 

αυτός το ζητήσει και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του 

τελευταίου, κάθε είδους πληροφορίες & διευκρινίσεις σχετικές με το 

αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

 

7.  Ευθύνη 

7.1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών 

της παρούσας, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί από οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία που έχει σχέση με την παροχή κάθε Υπηρεσίας από αυτόν, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ζημιών που θα προκληθούν λόγω 

παραλείψεων του Αναδόχου. Επομένως, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή 

προβλημάτων, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την παροχή της 

Υπηρεσίας, τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό, συνεργάτες ή τυχόν 

υπεργολάβοι του.  

7.2. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ από 

οποιοδήποτε τρίτο που απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή 

έμμεση με το αντικείμενο της παρούσας και τις Υπηρεσίες που παρείχε ο 

Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέμβει - εφόσον προσεπικληθεί σε δίκη - 

υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, με έξοδά του (του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση 

του ΔΕΔΔΗΕ ως κύριος διάδικος άλλως, αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο 

δεν καταστεί κύριος διάδικος, οφείλει να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε 

ποσό που τυχόν επιδικαστεί υπέρ τρίτων και κατά του ΔΕΔΔΗΕ για 

κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον 

τρίτο απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον ΔΕΔΔΗΕ. Η παρούσα 
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υποχρέωση υφίσταται κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως του 

ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο.  

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ    

 

8.1. Παροχή Βοήθειας  

8.1.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει στον Ανάδοχο κάθε εύλογη βοήθεια που 

απαιτείται για την άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών.  

8.2. Έγγραφα  

8.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει στον Ανάδοχο όλα τα δεδομένα που αφορούν τις 

υπηρεσίες.  

 

8.3. Εποπτεία 

8.3.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα εποπτεύει την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών της 

Σύμβασης αυτής.  

 

8.4. Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης ΔΕΔΔΗΕ 

8.4.1.  Ο ΔΕΔΔΗΕ ορίζει συγκεκριμένη Διεύθυνση («Διεύθυνση 

Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης») ως υπεύθυνη για την οικονομική 

παρακολούθηση της Σύμβασης. 

 

8.5. Επιτροπή Παραλαβής  

8.5.1.  Η Επιχείρηση θα ορίσει μία ή παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα 

με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Κάθε μήνα θα συντάσσεται 

«Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής» για τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες το οποίο θα υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής και 

από Εκπρόσωπο του Αναδόχου. Μετά την παρέλευση των 12 μηνών της 

σύμβασης για τις Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε θα συνταχθεί το 

«Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής» το οποίο θα υπογραφεί από την 

«Επιτροπή Παραλαβής» και από Εκπρόσωπο του Αναδόχου. 

 

8.6. Τιμολόγηση- Τρόπος Πληρωμής  

8.6.1.  Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται κάθε μήνα. 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους, με 

την προσκόμιση τιμολογίου από τον Ανάδοχο στην Διεύθυνση 

Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ.  
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8.6.2. Η Διεύθυνση προωθεί τα τιμολόγια στην Διεύθυνση Οικονομικών 

Λειτουργιών προς πληρωμή μαζί με το «Πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής» ή το «Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής» που 

υπέβαλε η Επιτροπή Παραλαβής. 

 

8.6.3. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 24η ημέρα του τρίτου 

μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην Διεύθυνση της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα σχετικά τιμολόγια. 

 

8.6.4. Εάν η 24η ημέρα αυτή δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή 

θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

8.6.5. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις 

οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο ΦΠΑ την 

24η του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής των 

δικαιολογητικών, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή 

του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του 

τέταρτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, 

εφόσον βέβαια αυτά είναι πλήρη. 

 

8.6.6. Δεν γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή, Άνοιγμα 

Πίστωσης ή και τυχόν προτεινόμενοι όροι χρηματοδότησης, σε καμία 

περίπτωση. 

 

8.6.7. Για τους αλλοδαπούς αναδόχους κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα 

φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της 

χώρας του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

πληρωμής του Αναδόχου απέναντι στον Πωλητή. 

 

8.6.8. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την υποβολή των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

1. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, 

2. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής ή Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής,  

3. Φορολογική Ενημερότητα,  
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4. Ασφαλιστική Ενημερότητα,  

5. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που 

απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν 

θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.  

6. Αντίγραφα των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ. του 

ΕΦΚΑ) του προσωπικού του Αναδόχου για την περίοδο αναφοράς του 

τιμολογίου. 

7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή 

μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων από τον Ανάδοχο. 

 

9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ  

9.1.  Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας από 

τον Ανάδοχο, ορίζεται συνολικά σε …………….. . 

9.2.  Το τίμημα καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.6 του 

παρόντος στον Ανάδοχο σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, 

συμπεριλαμβανόμενων όλων των δαπανών στις οποίες προέβη σε σχέση με 

την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.  

9.3. Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλαχτα 

ότι το αναφερόμενο στην Προσφορά του Αναδόχου και στην παράγραφο 

9.1 κόστος του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών θα παραμείνει 

σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ρητά 

αποκλειομένων ανεξαρτήτως αιτίας τυχόν μελλοντικών αναπροσαρμογών, 

αναθεωρήσεων και εν γένει μεταβολών αυτού καθώς και των τυχόν 

σχετικών αξιώσεών τους.  

 

 

10. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ  

10.1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ.  

  

10.2. Kρατήσεις  

Επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές προβλεπονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία. 
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11.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

11.1.  Έναρξη των Υπηρεσιών  

 

11.1.1. Ο Ανάδοχος θα αρχίσει να παρέχει τις Υπηρεσίες για τις 

Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε εντός 15 ημερών από την υπογραφή της 

παρούσας Σύμβασης. 

 

11.2. Λήξη της Σύμβασης 

 

11.2.1. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως εξής:  

- Για τις Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε για ένα (1) έτος από την έναρξη 

παροχής των υπηρεσιών, όπως η έναρξη αυτή καθορίζεται στο 11.1.1. 

του παρόντος. 

 

11.3. Ανωτέρα Βία 

11.3.1. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης που οφείλεται αποκλειστικά σε 

λόγους ανωτέρας βίας.  

 

11.3.2. Ο όρος «Ανωτέρα Βία» περιλαμβάνει τα αναπόφευκτα 

γεγονότα, η επέλευση των οποίων κείται εκτός της σφαίρας ευθύνης 

της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή του Αναδόχου, τα οποία δεν θα μπορούσαν να 

προβλεφθούν ή να προληφθούν από έναν επιμελή και συνετό 

συμβαλλόμενο ανεξάρτητα από το βαθμό επιμέλειάς του και που 

εμποδίζουν τον συμβαλλόμενο να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που 

ανέλαβε με την παρούσα Σύμβαση.  

 

11.3.3. Σε περίπτωση που ο ένας συμβαλλόμενος θεωρεί ότι έλαβε 

χώρα ένα γεγονός ανωτέρας βίας το οποίο τον εμποδίζει να 

εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σύμφωνα με την 

παρούσα Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει προσηκόντως και χωρίς 

καθυστέρηση τον άλλο συμβαλλόμενο και εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την παύση του οικείου γεγονότος οι 

δύο συμβαλλόμενοι αποφασίζουν από κοινού για την απαραίτητη 

χρονική παράταση.  
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11.3.4. Συμφωνείται ρητά ότι τυχόν γεγονότα Ανωτέρας Βίας που 

επηρεάζουν την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης γίνονται δεκτά 

μόνο ως αιτία καθυστέρησης με ανάλογη παράταση του 

χρονοδιαγράμματος και όχι ως βάση αποζημίωσης του έτερου 

συμβαλλόμενου και συνεπώς δεν θεμελιώνουν αξίωση για τυχόν 

οικονομική του επιβάρυνση, ως συνέπεια περιστατικού ανωτέρας 

βίας.  

 

11.3.5. Ο Ανάδοχος και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να 

καταγγείλουν την παρούσα Σύμβαση λόγω Ανωτέρας Βίας που 

συνεχίζεται αδιάκοπα για περισσότερες από τρεις (3) εβδομάδες με 

πρότερη έγγραφη κοινοποίηση στον έτερο συμβαλλόμενο 

τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την έναρξη ισχύος της 

καταγγελίας.  

 

12.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
12.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το αντικείμενο της παρούσας 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. O Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς 

αντιρρήσεις, να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ Ποινικές Ρήτρες για λόγους που 

οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς 

του. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την καταγγελία ή όχι της 

παρούσας και τη συνομολόγηση ή επιβολή κάθε αναφερόμενης ποινικής 

ρήτρας, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την 

Ελληνική Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής 

ζημιάς καθώς και διαφυγόντος κέρδους του, την οποία έχει υποστεί από 

την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

από τον Ανάδοχο. 

 

12.2. Ποινικές Ρήτρες λόγω καθυστέρησης ανάληψης υπηρεσιών. 

12.2.1. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της ημερομηνίας έναρξης 

παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

καταβάλει ποινική ρήτρα ποσού € 500. 

12.2.2. Για κάθε ημέρα απουσίας από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ 

οποιουδήποτε στελέχους της Ομάδας ή αντικαταστάτη αυτού, ο 
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Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα ποσού € 

500. 

 

12.3. Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε το νόμιμο 

τίμημα είτε η νόμιμη ασφαλιστική εισφορά για ένα (1) μέλος του 

προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβου του ο Ανάδοχος θα καταβάλει 

ποινική ρήτρα πενήντα (50) ευρώ. 

 

12.4. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 

10% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των 

τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 

12.5.  Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, 

μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο, ή από την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης.  

 

13.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

13.1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ που προκύπτουν από 

τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος:  

● καθυστερήσει χωρίς σοβαρό λόγο την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, πέραν 

των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.   

● δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την παροχή 

των υπηρεσιών ώστε να είναι αδύνατη η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης  

● δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του 

ΔΕΔΔΗΕ,  

● παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας  

● εάν υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς ή ολικώς τη σύμβαση χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.  

● σε περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί ποσοστό 10% του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος.  

● παραβιάζει τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων 
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ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού προηγουμένως απευθύνει 

γραπτή αναφορά στον Ανάδοχο, στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται 

τα άρθρα, οι λόγοι, οι διατάξεις και οι υπηρεσίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας 

της Σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για κάθε ζημία, θετική, αποθετική ή 

διαφυγόν κέρδος την οποία υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με την καταγγελία της 

σύμβασης στο μέτρο που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

13.2.  Ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά με την 

προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες (ημερολογιακές), πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην 

ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της.  

13.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει με έγγραφη 

ανακοίνωση του προς τον ανάδοχο τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές 

ημέρες πριν την ημερομηνία που καθορίζεται στην έγγραφη ανακοίνωση ως 

ημερομηνία καταγγελίας της. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ 

του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 23 της παρούσας σύμβασης εγγύηση και 

επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημία του 

ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  

13.4. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 15 

της Σύμβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  

13.5. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή 

ατόμων που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «υπηρεσιών», 

συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  

13.6. Ειδικότερα η επιβολή Ποινικών Ρητρών σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% 

του Συμβατικού Τιμήματος αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.  

13.7. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Η Σύμβαση 

καταγγέλλεται, κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν 

σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην 
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περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 15.2. της παρούσας 

Σύμβασης ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο.  

13.8. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης 

(Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 

ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που 

ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση Έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η 

απόφαση επί της ένστασης.  

13.9. Μετά την καταγγελία της Σύμβασης και την Επικύρωση της Έκπτωσης, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται από την εκτέλεση των 

Υπηρεσιών και το «αντικείμενο της σύμβασης» και γίνεται εκκαθάριση της 

Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος 

την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε να το αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ και 

ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, 

τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου 

τα οποία έχουν προσκομιστεί από αυτόν στον τόπο παροχής των Υπηρεσιών.  

13.10. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των 

δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής 

συνέπειες: 

α. Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 

ημερομηνία της καταγγελίας.  

13.11. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ θα διενεργήσει 

προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή 

της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με 

το οποίο τιμολογούνται οι υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την 

Σύμβαση. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν 

παραστάθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα 

χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο.  

13.12. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να 

καταβάλλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης, για όλες τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν από αυτόν 
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προσηκόντως μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι 

τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την ημερομηνία.  

 

13.13.  Πληρωμή μετά από Καταγγελία 

 

13.13.1. Μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου 13, ο ΔΕΔΔΗΕ 

καταβάλει στον Ανάδοχο τα ακόλουθα:  

α) Το αναλογούν τίμημα, σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά στο Άρθρο 

9 της παρούσας Σύμβασης, για τις Υπηρεσίες που εκτελέστηκαν 

προσηκόντως πριν από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος της 

καταγγελίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

β) Εκτός από τις περιπτώσεις καταγγελίας σύμφωνα με τις ανωτέρω 

παραγράφους 13.1 και 13.3, η τυχόν καταβολή κάθε εύλογης δαπάνης 

για τον άμεσο και ομαλό τερματισμό της Σύμβασης, λαμβάνει υπόψη τις 

ενδεχομένως καταβληθείσες προκαταβολές. Καμία άλλη απαίτηση του 

αναδόχου δεν στοιχειοθετείται.  

 

13.14. Αναστολή  

13.14.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να αναστείλει με έγγραφη ειδοποίησή του προς 

τον Ανάδοχο όλες τις επόμενες καταβολές που του οφείλει σύμφωνα με 

την παρούσα, εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, 

συμπεριλαμβανομένης της μη εκτέλεσης των Υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι 

η ως άνω ειδοποίηση για την αναστολή (i) προσδιορίζει τη φύση της μη 

εκπλήρωσης, και (ii) καλεί τον Ανάδοχο να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

παραλαβή της ειδοποίησης για την αναστολή.  

 

14. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

14.1. Κάθε διαφορά ή διαφωνία που ανακύπτει σχετικά με την εκτέλεση της 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά τη διάρκεια της ισχύος της, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

επιχειρούν αυτή να επιλύεται καταρχήν φιλικά. 
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14.2.  Κάθε αξίωση του Αναδόχου υποβάλλεται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το συντομότερο 

δυνατόν από την ημερομηνία που προέκυψαν οι λόγοι που θεμελιώνουν 

την αξίωση έτσι ώστε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να μπορέσει να εξετάσει το βάσιμο 

της αξίωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι τυχόν αξιώσεις του Αναδόχου 

υποβάλλονται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το αργότερο εντός τριών μηνών (3) από 

την παραπάνω ημερομηνία. Αξιώσεις που υποβάλλονται μετά την 

παρέλευση της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας δεν εξετάζονται.  

 

14.3.  Η ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών δεν παρέχει στον 

Ανάδοχο το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

14.4.  Συμφωνείται ρητώς ότι κάθε διαφορά που προκύπτει από την υλοποίηση 

της Σύμβασης και δεν μπορεί να επιλυθεί σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, υπάγεται για την επίλυσή της στην αποκλειστική δικαιοδοσία 

των τακτικών Δικαστηρίων της Αθήνας.  

 

14.5.  Η σύμβαση ερμηνεύεται και διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 
 

15.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

 

15.1.1. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να απευθύνεται στα στελέχη 

του ΔΕΔΔΗΕ με την πρέπουσα ευγένεια και να παρέχει ειλικρινή 

πληροφόρηση. 

 

15.1.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος 

έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων 

του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  

 

15.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του που θα 

απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της 

καταβολής στο προσωπικό του των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 
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οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, την τήρηση του ωραρίου που 

συμφωνήθηκε, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού του, της αυστηρής τήρησης των 

όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ.  

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ιδίως  

(α) να καταβάλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω 

Τραπεζών και να υποβάλει, όποτε του ζητηθεί, στο αρμόδιο για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του 

ΔΕΔΔΗΕ, τα σχετικά παραστατικά πληρωμής και 

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των 

όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του 

ζητηθεί, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού 

του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια 

της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΕΦΚΑ 

αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του 

προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένους από το αρμόδιο Τμήμα 

Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα 

αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα 

των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού 

του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΕΦΚΑ κλπ. 

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για 

το προσωπικό που ο ίδιος (θα) απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, 

όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και 

εγγυώμενος απεριόριστα την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν 

υπεργολάβων του. 

15.1.4. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της 

Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της 

Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα 

Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), 

καθώς και στο ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της 

Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.  

 

15.2. Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης  

15.2.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή 

ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης 

υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη 
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συναίνεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Δεν τίθεται όριο υπεργολαβικής ανάθεσης επί 

της αξίας της σύμβασης.  

15.2.2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό 

αποτέλεσμα για τον ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο 

σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης 

ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά του ΔΕΔΔΗΕ και 

προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. . Με την έγκρισή της, ο 

ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της 

εκχώρησης. 

15.2.3. Με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος και απαιτήσεως 

του ΔΕΔΔΗΕ, που απορρέει από τον Νόμο και τη Σύμβαση του Αναδόχου, 

το αίτημα εκχώρησης δύναται να ικανοποιηθεί, εφόσον δεν συντρέχουν 

κάποιοι άλλοι νόμιμοι λόγοι που να αποκλείουν την πληρωμή. 

15.2.4. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές 

που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του 

ΔΕΔΔΗΕ. Προαπαιτούμενο της εγκρίσεως της εκχώρησης είναι η αφαίρεση: 

α) κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν 

προέρχεται, β) κάθε οφειλής του εκχωρητή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο 

οποίος θα είχε το δικαίωμα να εισπράξει από τον ΔΕΔΔΗΕ, γ) κάθε οφειλής 

του εκχωρητή προς το Δημόσιο, που θα προκύπτει από το αποδεικτικό 

φορολογικής ενημερότητας, που είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την 

Σύμβαση και το Νόμο, να προσκομίζεται για την πληρωμή οποιουδήποτε 

ποσού και δ) κάθε οφειλής του εκχωρητή προς τους εργαζόμενους που 

είχαν απασχοληθεί στην παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης και είχαν 

αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 Α.Κ.. 

15.2.5. Το υποβαλλόμενο περί εκχωρήσεως αίτημα πρέπει να υπογράφεται 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο που δεσμεύει τον Ανάδοχο με την υπογραφή 

του. 

 

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

16.1. Τα Μέρη συμφωνούν ρητά με την παρούσα ότι η Σύμβαση, 

συμπεριλαμβανόμενης και της συνημμένης Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας, 

αποτελεί τη μοναδική συμφωνία μεταξύ τους για το αντικείμενο των 

υπηρεσιών και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν αντάλλαξαν προηγουμένως 
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μεταξύ τους καθώς και κάθε τυχόν προηγούμενες συζητήσεις ή συμφωνίες 

οποιασδήποτε μορφής και φύσης, προφορικές ή σιωπηρές, που δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στην παρούσα σύμβαση, θεωρούνται άκυρες και ανίσχυρες 

και δεν δεσμεύουν τα μέρη ούτε λαμβάνονται υπόψη με οποιονδήποτε 

τρόπο για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης.  

Κάθε πράξη ή δραστηριότητα ή επιχείρηση του Αναδόχου που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση των υπηρεσιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της Σύμβασης ακόμη και αν αυτό δεν ορίζεται ρητά στη Σύμβαση.  

 

17. Πνευματική Ιδιοκτησία 
 

17.1. Όλο το έντυπο ή ψηφιακό υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 

καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως 

οδηγίες, διαγράμματα, στατιστικά στοιχεία, κ.α. είναι εμπιστευτικά και 

ανήκουν στην απόλυτη και αποκλειστική ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ. Ο 

Ανάδοχος της Σύμβασης θα παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο 

ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων 

και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους 

από τη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

17.2. Ο Ανάδοχος εγγυάται στον ΔΕΔΔΗΕ, ότι – ενδεικτικά- το λογισμικό, οι 

σχετικές άδειες λειτουργίας και γενικά κάθε παρεχόμενη Υπηρεσία που 

αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, είναι απαλλαγμένα από 

κάθε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, που απορρέει από τις διατάξεις της 

Ελληνικής ή αλλοδαπής Νομοθεσίας περί προστασίας της Πνευματικής και 

της Βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που 

εκδίδονται οπουδήποτε για λογαριασμό τρίτων, ευθυνόμενος αποκλειστικά 

και πλήρως για την αποκατάσταση κάθε ζημίας, που θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ, 

ένεκα τυχόν προβολής τέτοιων δικαιωμάτων τρίτων. 

 

17.3. Ιδιαίτερα ο Ανάδοχος, αποδέχεται σαν δική του οποιαδήποτε τυχόν 

υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ έναντι οποιουδήποτε τρίτου, η οποία απορρέει από 

τις πιο πάνω διατάξεις εξαιτίας της χρησιμοποίησης απ' αυτόν υλικού, 

μηχανημάτων ή εξαρτημάτων ή μεθόδων ή λογισμικού, που 

προστατεύονται από τέτοιες Νομοθεσίες και διπλώματα ευρεσιτεχνιών, 

εκδιδόμενα για λογαριασμό τρίτων. 
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17.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται και έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση, να 

διασφαλίζει τον ΔΕΔΔΗΕ από οποιαδήποτε απαίτηση, που ενδεχόμενα θα 

μπορούσε να προβληθεί από τρίτους κατά του Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ 

σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις της Ελληνικής ή αλλοδαπής Νομοθεσίας 

και τα γενικά διεθνώς ισχύοντα περί δικαιωμάτων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προνομίων ευρεσιτεχνίας, ιδιαίτερα ένεκα της 

χρήσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης από μέρους του 

ΔΕΔΔΗΕ του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

 

17.5. Σε περίπτωση που κάποιος τρίτος στραφεί δικαστικά ή προβάλλει εν γένει 

αξίωση, απορρέουσα από διατάξεις της ελληνικής ή αλλοδαπής νομοθεσίας 

περί προστασίας πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

(συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας), εναντίον του 

ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέμβει μόλις προσεπικληθεί στη 

δίκη υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ , με έξοδα του (του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη 

θέση του ΔΕΔΔΗΕ ως κύριος διάδικος άλλως αν δηλαδή για οποιονδήποτε 

λόγο δεν καταστεί κύριος διάδικος να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε ποσό 

που τυχόν επιδικαστεί υπέρ τρίτων και κατά του ΔΕΔΔΗΕ για κεφάλαιο, 

τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο 

απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον ΔΕΔΔΗΕ .  

 

18. Τροποποίηση 

18.1. Συμφωνείται επίσης ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι ουσιώδεις και 

ότι τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις οποιουδήποτε εκ των εγγράφων της 

Σύμβασης γίνονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως (με Συμπληρώματα, 

Συμφωνίες Τροποποίησης κλπ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

διαφοροποιείται ουσιωδώς ο χαρακτήρας της συμβάσεως κατά το άρθρο 

337 του Ν. 4412/2016.  

 

19. Εγγυήσεις  

Ο Ανάδοχος εγγυάται τα κάτωθι σε σχέση με την εκτέλεση των υπηρεσιών 

στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης:  

o Τον προσεκτικό, ολοκληρωμένο και έμπειρο προγραμματισμό και 

εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
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χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία αιχμής που είναι 

διαθέσιμη κατά την κατακύρωση της Σύμβασης και χωρίς ελαττώματα.  

o Ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κοινά αποδεκτούς 

τεχνικούς κανόνες και τις νομικές και τυπικές διατάξεις.  

o Ότι θα τηρήσει πλήρη εχεμύθεια ως προς όλα τα έγγραφα, τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που του έχουν παραδοθεί.  

 

20. Άρνηση εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων  

 
Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των 

υπηρεσιών του. Γι’ αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται 

απ’ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του 

Α.Κ.  

Για την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 222 

έως 338 του ν. 4412/2016, οι όροι της Σύμβασης και συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας. 

 

21. Ευθύνη  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την προσήκουσα, άρτια και έγκαιρη εκτέλεση 

των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. 

 

22. Καλή Πίστη  

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα 

εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης 

και να λαμβάνουν κάθε εύλογο και πρόσφορο μέτρο για να εξασφαλίσουν 

την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης.  

 

23. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 

Μαζί με την υπογραφείσα Σύμβαση ο Ανάδοχος παρέδωσε στον ΔΕΔΔΗΕ 

την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αρ./Ημερομηνία: 

………......……………. η οποία εκδόθηκε από ……………………………….….. και 

καλύπτει το ποσόν των ………………………………………………………….……..…………… 

ευρώ (…………………………………………………….. ευρώ). Εάν η παρούσα Σύμβαση 

δεν ορίζει διαφορετικά και δεν προκύψει λόγος κατάπτωσης της εν λόγω 

Επιστολής, αυτή επιστρέφεται μετά την έγκριση της προσήκουσας 
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ολοκλήρωσης των υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 

«Αντικείμενο της Σύμβασης», και μετά την προσήκουσα, πλήρη και 

ολοσχερή εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών του 

υποχρεώσεων.  

 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα για τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ένα για τον Ανάδοχο.  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                   ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αντικείμενο : «Διοικητικές Υπηρεσίες» 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ……...…………….. του έτους …….., τα συμβαλλόμενα μέρη, 

αφ’ ενός, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), που έχει την έδρα της στην 

Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την 

υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας από ………………………………...…………………………. 

και, αφ’ ετέρου, ………………….................................................................νόμιμα 

εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας από …………… 

…………………. με έδρα ……… ………… …………… ………………. συμφώνησαν, 

συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:   

 

1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αποκαλούμενη εφεξής «Εταιρεία», συνήψε Κύρια Σύμβαση με 

το δεύτερο υπογράφοντα, αποκαλούμενο εφεξής «Ανάδοχο», με αντικείμενο την 

Εκτέλεση των υπηρεσιών: «Διοικητικές Υπηρεσίες». 

 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως 

αυστηρά απόρρητη και μυστική κάθε Εμπιστευτική πληροφορία που παρέχεται σε 

αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του 

με την Εταιρεία.  

3. Ορισμοί: Συνεργασία, Εμπιστευτική Πληροφορία.  

Ο όρος Συνεργασία συμπεριλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και 

της Εταιρείας για την οποία υπογράφεται η Παρούσα Συμφωνία Εμπιστευτικότητας. 

Ο όρος Εμπιστευτική Πληροφορία σημαίνει τη συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου 

και της Εταιρείας αυτή καθεαυτή καθώς και κάθε πληροφορία εμπορικής σημασίας 

που αφορά την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την δομή, την οικονομική διαχείριση, τη 

διαχείριση προσωπικού, τη διαχείριση υλικών, ανταλλακτικών και υπηρεσιών, τις 

συμβάσεις με του προμηθευτές της, την οποία αποκτά ο Ανάδοχος με οποιοδήποτε 

μέσο και σε οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική 

πληροφορία νοείται κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του Αναδόχου 
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κατά την εκτέλεση ή επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας και/ ή της παρούσας 

Συμφωνίας.  

4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου.  

Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

- να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 

παρά αποκλειστικά και μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και τις 

δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία.  

- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που 

απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι απολύτως 

αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από 

σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρείας. 

- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις 

αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που 

έχει αναλάβει από την Εργοδότρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των 

πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει, τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη 

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται πλήρες αρχείο όλων των αντιγράφων.  

- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες. 

- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το 

σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή 

του. 

- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να 

προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των 

μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων, σύμφωνα με το ν. 

3340/2005 ως ισχύει. 

Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/ και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 

πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων και προμηθευτών 

του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από 

την ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα 

κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από 

τον ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη 

μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο 

ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η 
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φύση των στοιχείων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε 

αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε 

τρίτους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να 

έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του 

Αναδόχου , το οποίο : 

 Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 

προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

 Θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου ή 

του εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 

 Θα έχει ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την 

εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή του να 

εφαρμόζει τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

 O Ανάδοχος - συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή 

υπεργολάβους του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση 

οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των Ν. 2472/97 και 

3471/2006 ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν 

αυτούς και που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή/και την 

τήρηση της νομοθεσίας περί απορρήτων. 

 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως, μόλις διαπιστώσει 

οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και θα 

συνεργάζεται με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, προκειμένου να το 

βοηθήσει να επανακτήσει τα εμπιστευτικά στοιχεία και να παρεμποδίσει παράνομη 

χρήση ή αποκάλυψή τους.  

 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεπάγεται, την 

κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και τη διεκδίκηση 

περαιτέρω αποζημιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άμεση και μονομερή 

λύση της παρούσας Σύμβασης, με καταγγελία εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του που 

προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και ειδικά το δικαίωμα 

αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τον 

ΔΕΔΔΗΕ, για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήματα, κόστη, βάρη, 

διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με ή ως συνέπεια 
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οποιασδήποτε παράβασης σχετικής με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στις 

διατάξεις του παρόντος. 

 

5. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και 

της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, ή κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας ανά πάσα 

στιγμή, ακόμη και πριν από τη λήξη ή την καταγγελία της Συνεργασίας, εάν η 

Εταιρεία θεωρεί ότι ο Ανάδοχος παραβίασε με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους της 

Παρούσας Συμφωνίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

(α) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,  

(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία το σύνολο των στοιχείων ή έγγραφων 

που περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του 

ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, και  

(γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το σύνολο των ονομάτων και των Διευθύνσεων των 

τρίτων στους οποίους αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών.  

 

6. Συνομολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας 

μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας συνεχίζουν να βαρύνουν τον 

Αντισυμβαλλόμενο μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας. 

 

7. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε 

τυχόν ζημίας της Εταιρείας.  

 

8. Εκτός από την αστική ευθύνη που έχει λόγω της παρούσας Συμφωνίας και εκ 

του νόμου, ο Ανάδοχος υπέχει επίσης ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

νομικές διατάξεις που διέπουν την Προστασία του Επαγγελματικού και 

Βιομηχανικού Απορρήτου και ιδίως το Άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις 

διατάξεις των Άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 146/1914 για τον Αθέμιτο 

Ανταγωνισμό καθώς και τις διατάξεις των νόμων που διέπουν τις υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας και μη χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών για ίδιο 

όφελος.  
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9. Κανένας συμβαλλόμενος δεν μεταβιβάζει με το παρόν στον έτερο συμβαλλόμενο 

τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, εμπορικά μυστικά, πνευματικά 

δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.  

 

10. Συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

 

11. Τροποποιήσεις των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας 

γίνονται μόνο εγγράφως, με τη συμφωνία ότι η τήρηση του γραπτού τύπου 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ τους, αποκλειόμενου κάθε άλλου 

τύπου καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, συμπεριλαμβανομένου του 

όρκου.  

 

12. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 6, η παρούσα Συμφωνία 

παραμένει σε ισχύ από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο 

της συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου.  

 

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ όσων συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν παραπάνω, 

συντάχθηκε η παρούσα Συμφωνία από τα συμβαλλόμενα μέρη η οποία, αφού 

διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε όπως ακολουθεί 

και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) αντίγραφο.  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                   ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.] 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100028684] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5/Αθήνα/11743] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε. Κοσμίδης] 

- Τηλέφωνο: [2310.360224] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [e.kosmidis@deddie.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.deddie.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών στην ΔΠΜ-Θ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.- 75120000-3] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […..] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : […..] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): […..] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της 

(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές 
χρειάζεται.  

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, 
σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές 
και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους  και των 
οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ  και/ή  το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ .  

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 
ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.  
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Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

                                                           
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην 
πιστοποίηση.  
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κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

                                                           
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου 
καθεστώτος.  
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                           
7  Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον 
αφορά τα κριτήρια  που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα  

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ  
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι  οικονομικοί  φορείς, μπορούν ωστόσο να 
βασίζονται στι ς ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι  
συγκεκριμένες ικανότητες .”  
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

                                                           
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται  
στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή  η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από 

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης -πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).  

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) αναφέρεται  ως “διαφθορά”.  

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης τ ης 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την  καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007  (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία) .  

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 
Πρωτοκόλλων.  

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης -πλαίσιο του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης -πλαίσιο.  
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6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18:  

                                                                                                                                                                      
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για  
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 
τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )  

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
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α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 

 

                                                           
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

20 Οικονομικός φορέας που έχει  αποκλειστεί  με τελεσίδικη απόφαση από τη 
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε 
μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν 
διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ ᾽  εξακολούθηση, συστηματικά .. .) , η 

επεξήγηση πρέπει  να καταδεικνύει  την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

                                                           
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει  
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι  υποχρεώσεις του που αφορού ν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι , σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον 
υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  
όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

[……][……][……] 

 

                                                                                                                                                                      
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες τ ης 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

                                                           
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή 
στο άρθρο 18 παρ. 2 .  

26 . Η απόδοση όρων είναι  σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται  από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  
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μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι 

                                                           
27 Άρθρο 73 παρ. 5.  

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη 
διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2010 .  

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης .  
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επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

[] Ναι [] Όχι 

                                                           
30 Πρβλ άρθρο 48.  

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 
` 
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αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

                                                           
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει  το ένα 

εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και 
άρθρο 375 παρ. 10.  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής33; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

                                                           
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι 
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό.  
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 34: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής35: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

                                                           
34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται  στην διακήρυξη .   





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Διεύθυνση Περιφέρειας  
Μακεδονίας - Θράκης  

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΜ–Θ/2/2018 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή διοικητικών 
υπηρεσιών» 

 
Σελ. 105 από 112 

 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

                                                           
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 

. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

[……..........................] 

 

                                                           
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν  έως πέντε έτη και να 
επιτρέπουν  την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει  τα πέντε έτη.  

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν  έως τρία έτη και να 

επιτρέπουν  την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει  τα τρία έτη.  

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι  οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να 

περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά 
αγαθά ή υπηρεσίες.  
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προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

                                                           
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν 
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά σ των οποίων 
τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο  

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει  να συμπληρώνονται  χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.  

42 Ο έλεγχος πρόκειται  να διενεργείται  από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον 

αυτή συναινέσει , εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της 
χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.  
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ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:  

                                                           
43 Επισημαίνεται ότι  εάν ο οικονομικός φορέας έχει  αποφασίσει  να αναθέσει  
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και  στηρίζεται  
στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 

διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 

όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46 

 

                                                           
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.  

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί 

το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 

προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                                           
47 Πρβλ και  άρθρο 1 ν. 4250/2014  

48 Υπό την προϋπόθεση ότι  ο οικονομικός φορέας έχει  παράσχει τις  
απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δ υνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει.  Όπου 

απαιτείται , τα στοιχεία αυτά πρέπει  να συνοδεύονται  από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.   




