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Διακήρυξη με Α.Δ.Α.Μ.    ………………………………………  

 

 

Ο παρών διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ» με αριθμ. ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/ΤΧΔ/4/2018, της Δ/νσης 

Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργείται μέσω των 

Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 

εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» (εφεξής: 

Σ.Η.Δ.  –  Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών). 

 

Οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν και δεν διαθέτουν ήδη 

κωδικούς πρόσβασης στα συστήματα της «cosmoONE», προβαίνουν στην 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ «cosmoONE» στο http://www.cosmo-one.gr/register/ χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, στο Βήμα 4 «Επιλογή 

εφαρμογής» πρέπει να επιλεγεί η υπηρεσία «sourceONE –  Εφαρμογές 

Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών».  

 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι Οικονομικοί Φορείς θα αποκτήσουν τους 

αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Η σύνδεση στα συστήματα της « cosmoONE» 

πραγματοποιείται στο https://www.marketsite.gr/ , και  η διαδικασία υποβολής 

προσφορών πραγματοποιείται στην εφαρμογή «sourceONE» κατόπιν επιτυχούς 

πρόσβασης.  

 

Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής 

και υποβολής προσφορών, η «cosmoONE» παρέχει Υπηρεσία Υποστήριξης 

Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 

17:00) στα τηλέφωνα 210 2723360 – 801 11 15500 και/ή στο email: 

helpdesk@cosmo-one.gr. 

 

Διαγωνισμοί οι οποίοι διεξάγονται ηλεκτρονικά, απαιτούν τη συμμετοχή 

των Οικονομικών φορέων αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας 

ηλεκτρονικών προμηθειών και επομένως, Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι 

δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν.   

 

  

http://www.cosmo-one.gr/register/
https://www.marketsite.gr/
mailto:helpdesk@cosmo-one.gr
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης 

Περιοχή Πολυγύρου 

Διεύθυνση: Μακεδονίας 5  

Τ.Κ. 631 00, Πολύγυρος 

 

Αρμόδιος: Μ. Γισγάκη 

Τ:  23710 35005 

F:  23710 35027 

E-mail: M.Gisgaki@deddie.gr  

 

 Α.Δ.Α.Μ. 18REQ003177937 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     
ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/ΤΧΔ/4/2018 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO: «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» 

 

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  αριθμός 9Α, έχοντας υπόψη: 

1. Τo άρθρo 123 επ. του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

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

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179),  

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

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

3. Την με αρ. 8174/23-1-2018 ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και Ενέργειας και Περιβάλλοντος «Παρέκκλιση από την υποχρέωση 

εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», 

4. 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» 

5. Τις αποφάσεις …………………… που αφορούν την παροχή εξουσίας υπογραφής 

αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ,  

 

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με τη χρήση της πλατφόρμας «SourceONE» της 

εταιρείας «cosmoONE», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για 

την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο Παράρτημα 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παρούσας.  

 

Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού.  

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις 

που μνημονεύονται ανωτέρω.  
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1.  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  ....  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

 

1.1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Λήψη ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής 

ενέργειας παροχών χαμηλής τάσης, της Περιοχής Πολυγύρου αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης» όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις [CPV]65500000-8) Η διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα 

Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου 

της Υπηρεσίας.  

 

1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 

Εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες επτά ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά  

(169.007,25 €) πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του 

κατά την παρ. 1.5 δικαιώματος προαίρεσης και αναλύεται ως εξής:  

α. € 112.671,50 €  προϋπολογιζόμενο ποσό. 

β. € 56.335,75 € που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης  

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

το ως άνω ποσό δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

  

1.3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.  

 

1.4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

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

απόφασή του εκδιδόμενη κατά την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης:  

α) Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού 50% 

με τιμή μονάδας ίση προς τη  συμβατική, όσο αφορά την υπηρεσία της λήψης 

ενδείξεων,  

β) Να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού 30%  

χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας, όσο αφορά την υπηρεσία της λήψης 

ενδείξεων.  

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφαση του εκδιδόμενη κατά την 

κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: 

α) Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι  

50% με τους ίδιους όρους και με τιμή μονάδας ίση με τη  συμβατική, 

β) Να μειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι  

30% με τους ίδιους όρους και με τιμή μονάδας ίση με τη  συμβατική. 

 

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής 

αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει 

άλλες απαιτήσεις. 
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2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ–ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ– 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

2.1.  Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων στις 4/6/2018 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 

www.deddie.gr. από τις 4/6/2018.  

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

έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου 

στους εγγεγραμμένους χρήστες του Σ.Η.Δ. στη διαδικτυακή πύλη  

www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της 

εταιρείας «cosmoONE» και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 

www.deddie.gr. 

2.3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός φορέας 

έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων του 

διαγωνισμού.  

2.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν 

συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα 

έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και την 13/6/2018 μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Η προθεσμία 

αυτή δεν παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση τροποποίησης όρων της 

παρούσας για την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες και 

διευκρινίσεις χορηγούνται μόνο επί των διατάξεων που 

τροποποιούνται. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

μόνο μέσω του Σ.Η.Δ., μέσω του δικτυακού τόπου ως ανωτέρω. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται είτε μετά την ως 

άνω ημερομηνία είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

απαντήσει στα αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω 

ημερομηνία το αργότερο έξι  (6) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο  3 της 

παρούσας. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της 

ανάρτησης αυτών στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ.  

2.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και 

των προσφερόντων σχετική  με την παρούσα διαδικασία γίνεται 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος δια της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία». 

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων 

πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με:  

•  την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα.  

•  την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από το ΔΕΔΔΗΕ.  

•  την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς.  

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή 

ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της δ ιεπαφής 

του χρήστη, και ε ιδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, 

αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω 

του Συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της 

ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, 

κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η 

τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη στην Ελλάδα, 

όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη.  

http://www.marketsite.gr/
http://www.deddie.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά 

περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους 

υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας.  

 

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

3.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας cosmoONE 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr του Συστήματος1. 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της ανωτέρω 

διαδικτυακής πύλης. 

3.3. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τις 6/6/2018 και ώρα 09:00 έως τις 

27/6/2018  και ώρα 23:30 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφοράς). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

3.4 Μετά την κατάθεση της Προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, 

εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας. 

3.5 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του Συστήματος ορίζεται αυτόματα από το Σύστημα 

με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  

3.6 Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.7 Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας 

προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με 

έγγραφο αίτημα τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF που 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5  

της παρούσας μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

είναι ο Διευθυντής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης. 

4.2. Γνωμοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, η οποία είναι 

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

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. 

5.1.1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν  εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

                                            

1 Τίθεντα ι  το όνομα της πλατφόρμας που χρησιμοποιε ίτα ι  γ ια  τη διεξαγωγή του 

δ ιαγωνισμού  και η δ ιεύθυνση της ιστοσελ ίδας.  
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σύμφωνα με την παράγραφο 2.5  της παρούσας και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα sourceONE- Διαδικτυακή πύλη:www.marketsite.gr. 
5.1.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο 

υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, αν απαιτείται, αποδίδονται σε αυτόν τα 

απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος 

και ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα. 

5.1.3. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

στο σύστημα από ένα μέλος της Ένωσης, κατά προτίμηση από το μέλος από το 

οποίο προέρχεται ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης, (το οποίο δηλώνεται στο 

συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ των μελών), αφού έχει εγγραφεί ως 

«οικονομικός φορέας» στο σύστημα. 

 

5.2. 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. 

5.3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν 

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

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

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

προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Κάθε 

μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/ προσωρινής σύμπραξης, η οποία υποβάλλει 

προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την 

κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της συμβάσεως, η 

ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της 

εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά. 

5.5. Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος 

κοινοπραξίας/ένωσης/προσωρινής σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία 

προσφορά. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι 

προσφορές που υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 

5.6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της συνάψεως 

δημοσίων συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος. 

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

αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να 

συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

 

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: 
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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). 

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: 

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 
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εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.  

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

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις 

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

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

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

6.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του 

Προσαρτήματος Β` του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

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

εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016 μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά παρέκκλιση να μην αποκλείει έναν οικονομικό 

φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων της παρ. 6.1.3.2 υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

6.1.4. Εκείνος για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

6.1.5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

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

συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, που δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

6.1.7.  Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  
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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. Η κατάσταση αυτή πρέπει να 

αποδεικνύεται με τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέσα. 

6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό 

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

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

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

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:   

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

διοικητικού συμβουλίου,  

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

κεφαλαιουχικές εταιρίες (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 

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 
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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 2.   

 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

7.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον ο 

προσφέρων: 

7.1.1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Να έχει  

ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% τοις εκατό της 

εκτιμώμενης αξίας των υπηρεσιών για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά.  

 

7.1.2.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  

7.1.2.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα 

απαιτείται: 

7.1.2.1.1. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση συναφών 

συμβάσεων, η αξία των οποίων να ανέρχεται συνολικά σε πενήντα 

χιλιάδες (50.000)  Ευρώ κατά την τελευταία τριετία.  

7.1.2.1.2. Να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους. 

7.1.2.2. Να διαθέτει τους αναγκαίους τεχνικούς όρους.  

7.1.2.3. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων, η απαιτούμενη 

εμπειρία στην εκτέλεση των συμβάσεων απαιτείται να συγκεντρώνεται 

τουλάχιστον από ένα μέλος της.  

 

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

κριτηρίων επιλογής του παρόντος άρθρου ο προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις 

ικανότητες   άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του, που τον 

συνδέουν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής  

δέσμευσης των φορέων για τον σκοπό αυτό. Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων 

αφορά στα κριτήρια του άρθρου 7 παρ. 7.1 της παρούσας (που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του 

αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική 

επαγγελματική εμπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, 

για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες. Ο αντίστοιχος τρίτος φορέας 

θα είναι από κοινού με τον προσφέροντα υπεύθυνος για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

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

να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

 

                                            

2  Η αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 προβλέπετα ι  γ ια 

συμβάσεις  άνω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας. Εφόσον συγκροτηθε ί  η 

Επιτροπή και εάν στην πράξη συγκρότησης δεν προβλέπεται  να  γνωμοδοτε ί  

σε συμβάσεις κάτω των ορίων, η σχετ ική παραπομπή σε σύμφωνη γνώμη της 

πρέπει  να απαλε ιφθε ί .  
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8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

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

του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) 

ευρώ δεν απαιτείται έλεγχος της ονομαστικοποίησης των μετοχών των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία. 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

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

άποψη προσφορά βάσει τιμής που προκύπτει μετά την εφαρμογή γενικής ενιαίας 

έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, που βασίζεται στις τιμές ανά 

εργασία για το πλήθος των εργασιών της Περιοχής. 

9.2. Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια 

τιμή για το ίδιο είδος/ομάδα 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, εκτός συστήματος Σ.Η.Δ.  

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 

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

ανάθεσης. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη 
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της. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται.  

10.3. Κάθε παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται 

από ανάλογη παράταση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, ώστε η 

εγγύηση συμμετοχής να ισχύει πάντα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη 

λήξη της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  

 

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

11.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή 

εγγυήσεως συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 

δύο  τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της συμβάσεως χωρίς τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένα σε 112.671,50 x 2% = 2.253,43 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 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 

παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

τα 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 

ένστασης/ προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης/ 

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 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsi te.gr στο 

Σύστημα «sourceONE» μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι 

προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. Τεχνικά φυλλάδια και 

τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να είναι διατυπωμένοι στα αγγλικά).  

Νομιμοποιητικά έγγραφα,  λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που 

τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής 

(εναλλακτικά: ή της αγγλικής), πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

http://www.marketsite.gr/
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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 

ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που 

κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984.  

Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς υποβάλλεται από τους 

οικονομικούς φορείς στο σύστημα και περιέχει δύο (2) Υποφακέλους 

και συγκεκριμένα: α) Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» και β) Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Τα 

στοιχεία της προσφοράς που συντάσσονται/παράγονται από τον 

προσφέροντα φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 

εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν 

εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014.  

Επιπλέον, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του 

ηλεκτρονικού υποφακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ο οικονομικός φορέας υποβάλει, 

υποχρεωτικά, σε έντυπη μορφή και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στην έδρα της Υπηρεσίας (Δ/νση Περιφέρε ιας Μακεδονίας – Θράκης, 

Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21, 8ος όροφος, γραφείο 806) τα στοιχεία 

της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 

σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 

και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Aposti l le). 

 

Επί του σφραγισμένου φακέλου θα αναφέρονται οι  ακόλουθες 

ενδείξεις:  

«ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/ΤΧΔ/4/2018. 

Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: …  

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: …  

Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού».  

 

Μετά την υποβολή της προσφοράς ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να 

ζητήσει επιπλέον σε έντυπη μορφή και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό ή στοιχείο της τεχνικής προσφοράς κρίνει σκόπιμο.  

 

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 

υποβάλλονται  στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και 

σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου 

του Συστήματος. Για να ληφθεί υπόψη από το ΔΕΔΔΗΕ ο 

χαρακτηρισμός στοιχείων της προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει 

στον οικείο υποφάκελο να περιλαμβάνεται και σχετική αιτιολόγηση, 

στην οποία να αναφέρονται ρητά όλες οι σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας, καθώς και οι  συγκεκριμένοι λόγοι, για 
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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 (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

στο οποίο ο προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 

και 7 της παρούσας για τη συμμετοχή του. Ως προς το Τ.Ε.Υ.Δ. επισημαίνονται τα 

ακόλουθα: 

12.2.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει το ηλεκτρονικό Τ.Ε.Υ.Δ. για τον παρόντα 

διαγωνισμό και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή αρχείων XML και PDF. Τα αρχεία 

αυτά έχουν αναρτηθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παρούσας 

διακήρυξης. Το υπογεγραμμένο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αρχείο 

Τ.Ε.Υ.Δ. μορφής .pdf αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ενώ το αρχείο 

XML έχει αναρτηθεί για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν την απάντησή τους.  

12.2.2.2. Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά  το αρχείο μορφής XML 

από το χώρο το διαγωνισμού, το αποθηκεύει στον υπολογιστή του και εν συνεχεία 

συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία και παράγει την απάντησή του σε μορφή αρχείου 

pdf υπογεγραμμένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

12.2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποβάλει το υπογεγραμμένο Τ.Ε.Υ.Δ. σε μορφή 

.pdf και σε μορφή xml στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά». 

Κατά την υποβολή του 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. 

12.2.2.4. Δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής για κάθε μέρος των προκηρυχθείσών 

υπηρεσιών είναι τα ίδια, αρκεί η συμπλήρωση ενός  Τ.Ε.Υ.Δ.3. 

12.2.2.5. Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρους Αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού και 

της Σύμβασης (Παράρτημα 4), υπογεγραμμένη σύμφωνα με την παρ. 2.5. 

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 παρ.7.2. της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα 

σχετικά πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. και Τ.Ε.Υ.Δ. θα υποβάλλεται και από τον τρίτο. 

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

σύμβασης σε υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. και 

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

                                            

3  Η πρόβλεψη παραμένε ι σε περίπτωση που προβλέπετα ι η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς γ ια μέρος των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.  
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αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί, τότε Τ.Ε.Υ.Δ. 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 παρ.6.4 της παρούσας.  

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

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη 

συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας.  

 

Β. Τεχνική Προσφορά:  

12.2.8. Αρχείο τεχνικής προσφοράς συστήματος. Συντάσσεται από το 

διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Ακολούθως, 

ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα στο Φάκελο 

της τεχνικής προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, αρχείο (ή αρχεία) το οποίο 

δημιουργείται με τη μετατροπή του ως άνω αρχείου σε μορφή *.pdf και ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τεχνική Προσφορά». 

12.2.8.  Τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή .pdf, τα οποία, εφόσον προέρχονται 

από τον προσφέροντα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν: 

12.2.9.  Ποσότητα και είδος προσφερόμενων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό οι 

συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το 

Παράρτημα 5. 

12.2.10.  Φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, από το οποίο 

να προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το 

Παράρτημα 8.  

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

στοιχεία.  

 

12.3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

12.3.1 . Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

υποβάλει ηλεκτρονικά στο Φάκελο της οικονομικής προσφοράς, και 

αρχείο το οποίο δημιουργείται με τη συμπλήρωση του εντύπου της 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 5 της παρούσας. Το 

ηλεκτρονικό αυτό αρχείο υποβάλλεται σε μορφή .pdf , το οποίο 

υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5  της παρούσας. Ο 

τίτλος του αρχείου θα είναι «Αναλυτική Οικονομική Προσφορά». Σε 

περίπτωση διάστασης μεταξύ ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας και αρχείου 

.pdf «Αναλυτική Οικονομική Προσφορά», υπερισχύει το .pdf.  

12.3.1.  Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

της συμβάσεως.  

12.3.2.  Προσφορές που περιλαμβάνουν ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή 

οποιουσδήποτε άλλους όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται.   

12.3.3.  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.  
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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 δεν αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

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

προς τη μορφή των προσφορών ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 

13.7. Αν 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. 

13.8. Αν ο κύκλος εργασιών του προσφέροντος όπως δηλώνεται στο ΤΕΥΔ, δεν 

ικανοποιεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7  της παρούσας.  

13.9. 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. 

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

άρθρο 10 της παρούσας.  

13.11. Αν δεν περιλαμβάνει εγγύηση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 

και το Παράρτημα 2 της παρούσας.  

13.12.  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.  

13.13.  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. 

13.14.  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.  

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

απαιτήσεις της παρούσας.  

13.16.  Αν ο προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα 

υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της παρούσας. 

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

οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

13.18.  Αν η προσφερόμενη τιμή είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το 

αντικείμενό των υπηρεσιών της, και ο οικονομικός φορέας δεν παρείχε 

ικανοποιητικές εξηγήσεις κατά το άρθρο 9 της παρούσας. 

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

13.20. 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 επτά (7) 
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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 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 επτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη 

διευκρίνιση του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει 

ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

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

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. 

14.3. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται 

οπωσδήποτε στον προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, 

λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.  

 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

ήτοι 03/07/2018 και ώρα 10:30.  

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

υποβληθέντων ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά». Αμέσως μετά η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση και 

των υποβληθέντων εντύπων φακέλων των προσφερόντων. Η επιτροπή μονογράφει 

τα στοιχεία που περιέχονται στους έντυπους φακέλους ανά φύλλο ή προβαίνει σε 

διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. 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.  

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

αξιολόγηση των ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» καθώς και των εντύπων φακέλων και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, 

με το οποίο εισηγείται για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως 
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απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά 

και τεχνικά). 

15.4. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαβιβάζεται στον Διευθυντή 

Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης ο οποίος αποφασίζει. Η απόφαση αυτή που 

επικυρώνει τα αποτελέσματα του σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες. 

15.5. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και των εντύπων φακέλων οι 

ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των προσφορών που κρίθηκαν 

παραδεκτές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 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. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

Υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες, των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

προκειμένου 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 Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης ο 

οποίος αποφασίζει. Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα αποτελέσματα του σταδίου 

«Οικονομική Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του Συστήματος στους προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν. 

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 μέσω του Συστήματος στους προσφέροντες των 

οποίων η προσφορά είναι παραδεκτή. 

 

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

16.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή   ειδοποιεί 

εγγράφως μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος 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  Προσωρινού Αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα 7 της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται από τον 

οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Σ.Η.Δ. με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» σε μορφή .pdf. 

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή 

τα ίδια δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην έδρα της 

Υπηρεσίας (Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας –  Θράκης, Εθνικής 

Αμύνης 9Α , 546 21, Θεσσαλονίκη, 8 ο ς όροφος, γραφείο 806) που 

διενεργεί το διαγωνισμό.  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
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πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984, εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται 

από Αρχές συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης  κρατών.  

Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις:  

«ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ … 

(ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/ΤΧΔ/4/2018). 

Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: …  

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: …  

Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού».  

16.3. Μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών Προσωρινού 

Αναδόχου  η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο και ελέγχει 

τα δικαιολογητικά  Προσωρινού Αναδόχου  . Αμέσως μετά αποσφραγίζει τον 

υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και μονογράφει όλα 

τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν ανά φύλλο ή προβαίνει σε διάτρησή τους με 

ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

φακέλου των δικαιολογητικών   Προσωρινού Αναδόχου  όσοι υπέβαλαν παραδεκτή 

προσφορά στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενό του.  

16.4. 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 ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αρμόδια Επιτροπή 

μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται 

επαρκώς, κατ’ ανώτατο όριο τριών ημερών. 

16.5. 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.  

16.6. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με 

τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου 

στον Διευθυντή Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ως αποφαινόμενο όργανο για την 

έκδοση απόφασης είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.   

 

 

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 μέσω του Συστήματος 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.  
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18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών   του προσωρινού αναδόχου αποβεί 

θετικός, ο Διευθυντής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης ως αποφαινόμενο όργανο 

εκδίδει την πράξη κατακύρωσης. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρεται η 

προθεσμία αναστολής σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 364 του ν. 

4412/2016. Τα έννομα αποτελέσματα της κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) Άπρακτη 

πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

ενδίκων βοηθημάτων και μέσων και β) κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνον στην περίπτωση της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

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

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε 

όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο τρόπο.  

 

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 περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 

4412/2016 και υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, 

όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 

4412/2016).  

19.3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και 

κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία 

υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης 

αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του Συστήματος 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.  

19.4. 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. Σε περίπτωση παράλειψης η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
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19.5. Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται 

να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

365 του Ν. 4412/2016, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ για τη διατήρηση της ισχύος 

της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη 

διάθεσή του. 

19.6. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της 

ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

19.7. 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. 

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 ενστάσεων/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 9.  

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: 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«Λήψη ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας παροχών 

χαμηλής τάσης, της Περιοχής Πολυγύρου  αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας -Θράκης».  

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

A/A Περιγραφή υπηρεσίας 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Περιοχή Πολυγύρου Έδρα-Πρ.Αρναίας  

(τετραμηνιαία) 
τεμ. 82.160 

2 Πρακτορείο Μουδανιών  (τετραμηνιαία) τεμ. 162.500 

3 Περιοχή Πολυγύρου Έδρα (μηνιαία) τεμ. 7.450 

4 Πρακτορείο Μουδανιών (μηνιαία) τεμ. 8.700 

5 Περιοχή Πολυγύρου Έδρα (Αρδευτικά) τεμ. 3.230 

6 Πρακτορείο Μουδανιών   (Αρδευτικά)                                                        τεμ. 2.300 

7 Περιοχή Πολυγύρου Έδρα (Τετραμηνιαία ΑΚ) τεμ. 250 

8 Πρακτορείο Μουδανιών   (Τετραμηνιαία ΑΚ)                                             τεμ. 500 

9 Περιοχή Πολυγύρου Έδρα (Αρδευτικά Μηνιαία AK) τεμ. 25 

10 
Πρακτορείο Μουδανιών                                                            

(Αρδευτικά Μηνιαία AK) 
τεμ. 50 

11 Αναμόρφωση βιβλίων καταμέτρησης τεμ. 5 

12 ΔΑΚ Περιπτώσεις πιστοποιημένης ρευματοκλοπής τεμ. 25 

                        ΣΥΝΟΛΟ  267.195 
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Πλήθος μετρητών για καθολική λήψη συντεταγμένων:  

 

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Τετραμηνιαία Έδρας-Αρναίας τεμ. 48.630 

2 Μηνιαία Έδρας-Αρναίας τεμ. 1.064 

3 Τετραμηνιαία Μουδανιών τεμ. 93.150 

4. Μηνιαία Μουδανιών τεμ. 1.530 

5. Αρδευτικά Έδρας-Αρναίας τεμ. 1.650 

6. Αρδευτικά Μουδανιών τεμ. 1.150 

ΣΥΝΟΛΟ 147.174 
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Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι εργασίες θα εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει: 

 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και Πετροκέρασα Ν. 

Θεσ/νίκης Σερρών, πλην: της Ολυμπιάδας, παραλία Βαρβάρας, Μαραθούσα, 

Κρήμνη, Πλατανοχώρι. 

 

 

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το πλήθος των παροχών που οι μετρητές τους θα καταμετρηθούν από τον Ανάδοχο 

κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αναφέρεται στο πίνακα Α-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 

 

Η αναλογία του πλήθους των εργασιών δύναται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη 

κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τις ανάγκες του, μέσα στα όρια του Συμβατικού 

τιμήματος. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Προς 

 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                 Ημερομηνία: 

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

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

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του 

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 ολόκληρο 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 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 ολόκληρο 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 ολόκληρο 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 

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 
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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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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡ………………… 

 

Προς τον 

Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) 

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σε 

εσάς υπέρ του (1)……………………………………………………..…………………………………….… ο 

οποίος εδρεύει στην (2) …..…………………………………………………………….……………….. 

παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλαχτα, από την ένταση της διζήσεως 

και της διαιρέσεως, καθώς και από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη 

προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις 

οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την εγγύηση και από παντός 

δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 852 έως 856, 862 έως 864 και 866 

έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού 

των (3) …………………………………………………………. Ευρώ (……………… €) για την ακριβή, 

πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω 

Αναδόχου, τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ΄ αριθ. (4) ………………………………….. 

Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς 

τους όρους της για την εκτέλεση του έργου (5) 

«………………………………………………………………………………….». 

 

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

παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 

ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 

παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της 

εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε 

πέντε ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω 

πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και 

χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 

επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 

Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 

εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 

την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους 

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

μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 

 

Σημείωση: 

1.  Η επωνυμία του Εργολάβου. 

2.  Η διεύθυνση της έδρας του Εργολάβου 

3.  Το ανώτατο ποσό της εγγυήσεως 

4.  Ο αριθμός της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της Σύμβασης 

5.  Πλήρη περιγραφή του έργου 
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4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

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

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

Υπηρεσίας σας.  

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

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

τους αποδέχομαι 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: ……………… 

 

 

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. 
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Ημερομηνία: ………………. 

1. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

2. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

3. Υπογραφή/Σφραγίδα: ………………  
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     5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

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

σχέση με τον 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. 

 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Λήψη ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας 

παροχών χαμηλής τάσης, της Περιοχής Πολυγύρου αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης» 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΣΦ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

 

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

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

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

οικονομική 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 οικονομική 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 οικονομική 

προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:  

 

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

αντικειμένου του διαγωνισμού. 
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                         Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης  

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/ΤΧΔ/4/2018 

«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ» 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ  

Α/Α  Περιγραφή υπηρεσίας  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 
Περιοχή Πολυγύρου Έδρα-Πρ.  

Αρναίας  (τετραμηνιαία)  
Τεμάχια  82.160 

2 
Πρακτορείο Μουδανιών  

(τετραμηνιαία)  
Τεμάχια  162.500 

3 
Περιοχή Πολυγύρου Έδρα 

(μηνιαία)  
Τεμάχια  7.450 

4 
Πρακτορείο Μουδανιών 

(μηνιαία)  
Τεμάχια  8.700 

5 
Περιοχή Πολυγύρου Έδρα 

(Αρδευτικά)  
Τεμάχια  3.230 

6 
Πρακτορείο Μουδανιών   

(Αρδευτικά)                                                         
Τεμάχια  2.300 

7 
Περιοχή Πολυγύρου Έδρα 

(Τετραμηνιαία ΑΚ)  
Τεμάχια  250 

8 
Πρακτορείο Μουδανιών   

(Τετραμηνιαία ΑΚ)                                             
Τεμάχια  500 

9 
Περιοχή Πολυγύρου Έδρα 

(Αρδευτικά Μηνιαία AK)  
Τεμάχια  25 

10. 
Πρακτορείο Μουδανιών                                                            

(Αρδευτικά Μηνιαία AK)  
Τεμάχια  50 

11. 
Αναμόρφωση βιβλίων 

καταμέτρησης  
Τεμάχια  5 

12. 
ΔΑΚ Περιπτώσεις 

πιστοποιημένης ρευματοκλοπής  
Τεμάχια  25 

ΣΥΝΟΛΟ   267.195 
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Πλήθος μετρητών για καθολική λήψη συντεταγμένων:  

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Τετραμηνιαία Έδρας-Αρναίας τεμ. 48.630 

2 Μηνιαία Έδρας-Αρναίας τεμ. 1.064 

3 Τετραμηνιαία Μουδανιών τεμ. 93.150 

4. Μηνιαία Μουδανιών τεμ. 1.530 

5. Αρδευτικά Έδρας-Αρναίας τεμ. 1.650 

6. Αρδευτικά Μουδανιών τεμ. 1.150 

ΣΥΝΟΛΟ 147.174 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) (Α+Β): 112.671,50 € 

 

Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της 
υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο 
διαγωνιζόμενος. 

 
Γενική ενιαία έκπτωση επί των Προϋπολογιζόμενων Τιμών  

 
…………………………………………………………………%/…………%. 

 
(Το ποσοστό  έκπτωσης συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς) 

                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
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6. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 

 

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

(επωνυμία μελών, έδρα) 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Διεύθυνση: ………………………… 

Ταχ. Δ/νση: ………………………… 

 

 

         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 ολόκληρο 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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7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα  

1. Τα νομιμοποιητικά  στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

προσφορά και συγκεκριμένα: 

1.1. Επί ανωνύμων εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

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

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

Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού 

καθώς και τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος 

Διοικητικού Συμβουλίου και η πράξη συγκρότησής του σε σώμα. Εάν η δημοσίευση 

των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό 

υποβολής τους για δημοσίευση. 

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

περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή 

στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, στην οποία θα 

καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την 

προσφορά καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του Δήμου/ευρύτερης περιοχής, όπου 

έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ο οποίος 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

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

1.2. Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

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

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

Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του Καταστατικού 

καθώς τυχόν τροποποιήσεών του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση 

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

του/των Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το 

πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, 

καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου/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). 

1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και τα 

αποδεικτικά δημοσίευσης.  

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

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

των Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

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

τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο 

αντίκλητος, κάτοικος Δήμου/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). 

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

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 
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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/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 διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

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

Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών 

διατάξεων για έκαστο εξ αυτών.    

2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων  φυσικών ή νομικών 

προσώπων, οπότε η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που την αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά 

εξουσιοδοτημένο , επιπλέον:   

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

σύστασης της Κοινοπραξίας/ Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης προσώπων θα 

αναγράφεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος και το 

είδος της υπό ανάθεση προμήθειας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – σε 

ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους) που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης στο 

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

και τη διοίκηση όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής 

σύμπραξης (leader), θα δηλώνεται από τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης και θα ορίζεται κοινός 

εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης και των μελών της 

έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.  

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, ανάλογα 

με τη νομική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και  

γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους  

εκπροσώπους των μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής 

σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης (Σύμφωνα με το Παράρτημα  6). 

 

 

 

Β. Δικαιολογητικά 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 ευθύνη (ΕΠΕ), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρίες (ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.)  τους διαχειριστές  

γ) Για τους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
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2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των 

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

i. Σε πτώχευση. 

ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  

iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). 

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

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.  

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

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς 

τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό 

πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.  

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

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

που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:   

 

 

Δ. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα   

 

1. Αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που τεκμηριώνουν 

την εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση συμβάσεων συναφών προς την 

προκείμενη, όπως αυτές δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ που υποβλήθηκε με την 

προσφορά. Τα αποδεικτικά αυτά είναι: α) Αν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας, 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σύμφωνα με τις 

διαδικαστικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα, β) Αν ο πελάτης είναι ιδιώτης, 

δήλωση του πελάτη. Από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα 

του πελάτη, το αντικείμενο της συμβάσεως, η συμβατική αξία και ο χρόνος 

εκτέλεσής της. Κατ’ εξαίρεση, αν για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο, που ανάγεται 

στον πελάτη και αναφέρεται συγκεκριμένα από τον προσφέροντα, είναι 

αδύνατη η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών καλής εκτέλεσης, τότε ο 

ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του μπορεί να αποδεχθεί δήλωση του ίδιου του 

προσφέροντος. 

2. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να 

είναι απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν σχετική εμπειρία και να χειρίζονται 

ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. Η επάρκεια και η 

καταλληλότητα του προσωπικού θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα, που 

εκπροσωπούν τον ΔΕΔΔΗΕ. 

3. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού  
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Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

  

1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 

προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι 

πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

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

κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 

 

ΣΤ. Υπεργολαβία  

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην οποία 

θα 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 υπόχρεου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά 

περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του 

συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 

2. ΄Εγγραφα, 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.   

 

 

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Παροχών 

 

Η λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών θα πραγματοποιείται καθημερινά τις 

εργάσιμες ώρες εντός χρονικού διαστήματος είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών 
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κατά μήνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Υ., και πιο συγκεκριμένα: 

 

1.1. Η λήψη ενδείξεων των παροχών γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια προς 

αποφυγή σφαλμάτων, που συνεπάγονται την απώλεια εσόδων του ΔΕΔΔΗΕ 

ή την άνευ λόγου επιβάρυνση των καταναλωτών και ως εκ τούτου την 

έκθεση του κύρους του ΔΕΔΔΗΕ έναντι αυτών. 

 

1.2. Οι ενδείξεις των μετρητών των παροχών θα καταχωρούνται στους 

φορητούς καταχωρητές (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η 

Ε.Υ.), οι οποίοι θα παραλαμβάνονται καθημερινά, με τη φυσική παρουσία 

των υπαλλήλων του Αναδόχου, από το αρμόδιο γραφείο μεταξύ 7:30 – 

8:00 και θα επιστρέφονται μέχρι την 14:30 της ίδιας ημέρας, εκτός εάν 

λόγω εκτάκτων αναγκών έχει δοθεί διαφορετική εντολή από την Ε.Υ. 

 

1.3. Σε περίπτωση μη λήψης ένδειξης κάποιας παροχής, θα σημειώνεται στο 

φορητό καταχωρητή (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η 

Ε.Υ.), η ένδειξη «Ακίνητο Κλειστό (ΑΚ)», θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο 

λόγος μη λήψης ένδειξης (ακατοίκητο, απουσιάζει, κλειστό κλπ. και θα 

λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του ακινήτου με ημερομηνία. Ο 

Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με αμοιβή ίση με το 30% της βασικής τιμής 

μονάδας των εργασιών αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β΄ 

του τεύχους Β΄ «Τιμολόγιο Εργασιών» της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

αναγραφής του λόγου μη λήψης της ένδειξης ή μη προσκόμισης στην Ε.Υ. 

της φωτογραφίας του ακινήτου, αφενός μεν δεν θα αποζημιώνεται ο 

Ανάδοχος και αφετέρου θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα, σύμφωνα με την 

παράγραφο Ε.7. του άρθρου 14 της Σύμβασης. Η αδυναμία λήψης της 

ένδειξης θα οριστικοποιείται μετά από δεύτερη αυθημερόν επίσκεψη του 

Αναδόχου στο ακίνητο. 

 

1.4. Στις περιπτώσεις «Κλειστών Ακινήτων», θα επικολλάται υποχρεωτικά σε 

εμφανές ¨σημείο στο ακίνητο του καταναλωτή και σε σημείο που δεν 

προκαλεί φθορά της περιουσίας του (όπως ξύλινη πόρτα), ειδικό 

ενημερωτικό αυτοκόλλητο σημείωμα, που παρέχεται από την Ε.Υ. και θα 

αναγράφεται υποχρεωτικά επ’ αυτού η ημερομηνία καθώς και η ώρα 

επίσκεψης στο ακίνητο.  

 

1.5. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μετρητών που οι οθόνες είναι σβηστές 

οφείλει να ενημερώνει με την έκδοση Δ.Α.Κ. (Δελτίο Αναφοράς 

Καταμετρητή). 

 

1.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει με την έκδοση Δ.Α.Κ. (Δελτίο 

Αναφοράς Καταμετρητή), για πελάτες που δεν είναι στη σωστή σειρά κατά 

την καταμέτρηση. 

 

1.7. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει στο πρώτο εξάμηνο, με επιπλέον προσωπικό, την 

καθολική λήψη συντεταγμένων GPS για όλες τις παροχές τις Περιοχής 

Κοζάνης. Οι συντεταγμένες θα καταχωρηθούν σε ειδική εφαρμογή που θα 

διατεθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προμηθευτεί τον ανάλογο αριθμό tablets με δικά του έξοδα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που θα οριστούν  από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

1.8. Ενδείξεις θα λαμβάνονται για το σύνολο των μετρητών των παροχών, που 

εμφανίζονται στους φορητούς καταχωρητές ( ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο 
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που θα υποδείξει η Ε.Υ.), ανεξάρτητα από την κατάσταση τους (ενεργές - 

ανενεργές, κλπ.). Όλες οι ενδείξεις, παρατηρήσεις, Δ.Α.Κ. κλπ. θα πρέπει 

να καταχωρούνται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης και όχι 

εκ των υστέρων. 

 

1.9. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει καθημερινά ηλεκτρονικό αρχείο με τα πρόσθετα 

στοιχεία, όπως φωτογραφίες, συντεταγμένες από GPS κλπ., στο αρμόδιο 

γραφείο της καταμέτρησης.  

 

1.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει Υπεύθυνο υπάλληλό του σε κάθε 

γραφείο, ο οποίος θα συνεργάζεται με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την 

άρτια υλοποίηση του ημερήσιου προγράμματος καταμέτρησης. Στα 

πλαίσια της άρτιας υλοποίησης του ημερήσιου προγράμματος 

καταμέτρησης περιλαμβάνεται και η ανακύκληση του προσωπικού.  

 

2. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών μηνιαίου κύκλου. 

 

2.1. Κατά τη διαδικασία λήψεων ενδείξεων αυτής της κατηγορίας ο Ανάδοχος 

θα ελέγχει επιμελώς τα ακόλουθα: 

 

 Τη σφραγίδα κιβώτιου μετρητή (αν είναι σφραγισμένο με την 

προβλεπόμενη σφραγίδα η οποία ήδη είναι καταχωρημένη ή 

καταγεγραμμένη). 

 

 Τις σφραγίδες ακροδεκτών και μετρητή, όχι μόνο ως προς την ακεραιότητα 

τους αλλά και για πιθανές αλλοιώσεις, καθώς επίσης και αν οι αριθμοί τους 

είναι ίδιοι με αυτούς που ήδη είναι καταχωρημένοι ή καταγεγραμμένοι. 

 

 Έλεγχος για την ύπαρξη ξένων αντικειμένων ή ξένων καλωδίων σε 

συνάφεια με το μετρητή ή τις ασφάλειες του μετρητή ή το καλώδιο 

παροχής. 

 

2.2.   Στις περιπτώσεις ψηφιακών μετρητών πρέπει να ελέγχονται απαραίτητα: 

 

   Τα βέλη κατεύθυνσης ενέργειας και φάσεων. 

   Η κατάσταση της μπαταρίας. 

   Η ορθότητα της ημερομηνίας και της ώρας. 

   Η σωστή κατάσταση εγγραφής κανονικού και μειωμένου τιμολογίου. 

   Η κατάσταση φασικών τάσεων και η ορθή ύπαρξη των συμβόλων. 

   Οι κωδικοί σφαλμάτων. 

 Εάν τα τμήματα της οθόνης (σύμβολα, αριθμητικές τιμές κλπ.) 

εμφανίζονται σωστά και δεν υπάρχουν χαμένα τμήματα. 

    Επιβεβαίωση των αθροιστικών τιμών.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σφραγισμένο κιβώτιο μετρητή εντός του οποίου οι σφραγίδες 

ακροδεκτών ή μετρητή, είναι κομμένες, αλλοιωμένες, πλαστές κλπ. χωρίς την 

ταυτόχρονη έκδοση Δελτίου Αναφοράς Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.) θεωρείται 

συγκάλυψη ρευματοκλοπής και αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  

 

2.3. Ειδικότερα σε ότι αφορά στην καταμέτρηση των μηνιαίων πελατών, στα 

φύλλα λήψης ενδείξεων (Φ.Λ.Ε.) των βιβλίων καταμέτρησης ή του 

φορητού καταχωρητή (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η 

Ε.Υ.) θα καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 
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 Η ημερομηνία καταμέτρησης. 

 Ένδειξη μετρητή ενέργειας (KWh). 

 Ένδειξη μετρητή αέργου ενέργειας (KVarh). 

 Ένδειξη του αθροιστικού μεγίστης ισχύος (KW). 

 Καταγραφή μέγιστης ζήτησης ισχύος (KW). 

 Οι αριθμοί των σφραγίδων που θα τοποθετηθούν στο κιβώτιο του 

μετρητή και στο μηχανισμό μεγίστου. 

 Αν ο μετρητής έχει δυνατότητα ψηφιακής και αναλογικής καταγραφής 

της κατανάλωσης τότε ελέγχεται η ταύτιση των ενδείξεων και σε 

διαφορετική περίπτωση εκδίδεται Δ.Α.Κ. 

 Τυχόν πληροφορίες για το είδος χρήσης του ακινήτου, τηλέφωνο 

επικοινωνίας εάν δεν αναγράφεται, το λόγο μη λήψης ένδειξης κλπ. 

 

2.4. Κατά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται μηδενισμός της συσκευής ένδειξης 

μεγίστου και υπολογισμός των καταναλωθέντων Ω.Χ.Β και της μεγίστης 

ζήτησης (αφαίρεση της προηγούμενης ένδειξης από την παρούσα), τα 

οποία θα αναγράφονται στα φύλλα λήψης ενδείξεων, προκειμένου να 

ελέγχεται η ορθότητα των ενδείξεων ή σοβαρές αποκλίσεις από τις 

καταναλώσεις προηγουμένων περιόδων κατανάλωσης. 

 

2.5. Θα ενημερώνεται το έντυπο «Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή» που 

βρίσκεται στο κιβώτιο του μετρητή με τους αριθμούς των σφραγίδων και 

την ημερομηνία τοποθέτησής τους. Σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί 

όλα τα πεδία καταγραφής στο «Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή» θα πρέπει 

να αντικατασταθεί με νέο έντυπο και το παλιό να παραδοθεί στον αρμόδιο 

του Γραφείου Καταμέτρησης. 

 

2.6. Μετά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται σφράγιση του κιβωτίου του 

μετρητή καθώς και του μηχανισμού μεγίστου με τις εκάστοτε 

προβλεπόμενες σφραγίδες, που θα χορηγούνται στον Ανάδοχο από την 

Ε.Υ. . 

 

2.7. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ενδείξεων κάθε 

βιβλίου καταμέτρησης, θα γίνεται μεταφορά των ενδείξεων που έχουν 

καταγραφεί στα φύλλα λήψης ενδείξεων, στους φορητούς καταχωρητές (ή 

σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ.), που θα πρέπει να 

παραδίδονται την ίδια ημέρα μέχρι τις 14:30, στον Υπεύθυνο του Γραφείου 

Καταμέτρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας. 

 

2.8. Θα πρέπει να λαμβάνονται ενδείξεις από όλους τους μετρητές, ανεξάρτητα 

από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής (δηλ. εάν είναι 

ενεργός, κομμένος από τελική διακοπή, κομμένος λόγω χρέους κλπ.). 

Ειδικά στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μετρητών που έχει γίνει διακοπή της 

ηλεκτροδότησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει ένδειξη με ειδικούς 

χειρισμούς και τη χρήση μπαταρίας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσωρινή επαναφορά 

των ασφαλειών για τη λήψη ενδείξεων. 

 

2.9. Όσοι μηνιαίοι καταναλωτές δεν ανευρεθούν κατά την έναρξη των εργασιών 

από το προσωπικό του Αναδόχου, θα υποδειχθούν από τους καταμετρητές 

της Ε.Υ. ή θα χορηγηθούν επιπρόσθετα στοιχεία για την ανεύρεση τους 

(ασφαλείς πληροφορίες, γεωγραφικές συντεταγμένες κλπ.)  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά προκληθεί σε ερμάριο το οποίο δεν 

θα ασφαλιστεί, επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παροχές που ηλεκτροδοτούν φωτιστικά σώματα οδών και 

πλατειών σε πολλές περιπτώσεις είναι τοποθετημένες επί στύλων και σε 

ύψος ασφαλείας από δύο μέτρα και άνω. Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις 

αυτές είναι απαραίτητη η χρήση μικρής βοηθητικής κλίμακας (σκάλας). Σε 

καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η αδυναμία λήψης ένδειξης λόγω 

πρόσβασης ή η μη σωστή απασφάλιση και ασφάλιση των ερμαρίων.    

 

3. Απογευματινές-Βραδινές λήψεις ενδείξεων από πελάτες ειδικών 

κατηγοριών  

 

Σε ότι αφορά την καταμέτρηση των παροχών για πελάτες ειδικών κατηγοριών, θα 

τηρείται η κάτωθι διαδικασία: 

 

3.1. Οι επισκέψεις για τις λήψεις ενδείξεων θα πραγματοποιούνται τις 

απογεματινές  ώρες και συγκεκριμένα από 17:00 έως 22:00. 

 

3.2. Ανάλογα με τους κύκλους καταμέτρησης των παροχών (μηνιαία, 

διμηνιαία  κλπ.) μετά από έγγραφη ενημέρωση της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, θα παραδίδονται στον εκπρόσωπο του Αναδόχου τα κάτωθι: 

 

 Χρονοδιάγραμμα λήψης και ολοκλήρωσης των ενδείξεων πελατών 

ειδικών κατηγοριών. 

 Τα βιβλία καταμέτρησης ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η 

Ε.Υ.. 

 

4. Σύνταξη Δελτίων Αναφοράς (Δ.Α.Κ) 

 

Ο Ανάδοχος κατά τη λήψη των ενδείξεων πρέπει να ελέγχει οπτικά το μετρητή και 

να ερευνά τις συνθήκες, υπό τις οποίες γίνεται η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας 

και σε ασυνήθιστες περιπτώσεις θα συντάσσει, μέσω φορητού καταχωρητή ή 

άλλου ηλεκτρονικού μέσου που θα υποδείξει η Ε.Υ., δελτία αναφοράς. 

Ειδικότερα, δελτία αναφοράς θα εκδίδονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 

4.1 Στάσιμος μετρητής, ελαττωματική λειτουργία μετρητή (δίσκος 

περιστρέφεται με ίδια ένδειξη, δίσκος πάλλεται, δίσκος γυρίζει 

αντίστροφα), μετρητής που λειτουργεί αντίστροφα κλπ. 

 

4.2 Παραβίαση σφραγίδας (αποκοπή, σπάσιμο, αλλοίωση κλπ.), ασυμφωνία 

αριθμών σφραγίδων των στοιχείων της μετρητικής διάταξης. 

 

4.3 Αναγραφή του σωστού αριθμού μετρητή όταν αυτός αρχίζει από Α ή 

είναι διαφορετικός από αυτόν που αναφέρεται στον φορητό 

καταχωρητή (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η Ε.Υ.). 

 

4.4 Βλάβη ή καταστροφή μετρητή, τρύπα στο κιβώτιο, σπασμένο τζάμι, 

σπασμένο κιβώτιο, θολό τζάμι κλπ. 

 

4.5 Ανέφικτη η λήψη ενδείξεων λόγω απρόσιτης θέσης του μετρητή ή 

παρεμβολή διαφόρων αντικειμένων, οθόνη μετρητή σβηστή, βλάστηση 
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κλπ. 

 

4.6 Μη ανεύρεση Σύνταξη αναφοράς για τους μετρητές διπλής εγγραφής 

όταν ζητείται η μια ένδειξη, αλλά διαπιστώνεται ότι ο δεύτερος 

αριθμητήρας έχει ένδειξη διάφορη του μηδενός.  μετρητή. 

 

4.7 Μετρητής τοποθετημένος χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στο 

φορητό καταχωρητή (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει η 

Ε.Υ.) όπου πέραν των λοιπών στοιχείων θα αναγράφεται ο αριθμός 

μετρητή, η ένδειξη, ο αριθμός των ψηφίων τυχόν επιπλέον 

διασαφήσεις κλπ. 

 

4.8 Υποψία ρευματοκλοπής (μη καταγραφή της κατανάλωσης από το 

μετρητή λόγω παράνομων επεμβάσεων). 

 

4.9 Επισφαλείς συνθήκες, όπως π.χ. κομμένο καλώδιο παροχής, 

ετοιμόρροπη σύνδεση παροχής προς μετρητή ή παροχής σε τοίχο με 

φθορές από τις οποίες κινδυνεύει η στήριξη του μετρητή, αποθήκευση 

εύφλεκτων υλικών πλησίον του μετρητή, ακάθαρτα ύδατα ή άλλα υγρά 

κλπ. 

 

4.10 Σημαντικές αυξομειώσεις στην κατανάλωση, δηλαδή για ενδείξεις που 

συνεπάγονται αδικαιολόγητα μεγάλες ή μικρές καταναλώσεις σε 

σχέση με αυτές της προηγούμενης καταμέτρησης ή και αδικαιολόγητα 

μηδενικές καταναλώσεις. 

 

4.11 Παράνομη επέκταση μέσα από τη μετρητική διάταξη των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων σε παρακείμενο κτίσμα (αντικανονική ρευματοληψία). 

 

4.12 Έλεγχος για τυχόν αλλαγή της χρήσης που δηλώνεται από τους 

προμηθευτές – παρόχους των παροχών. 

 

4.13 Σύνταξη αναφοράς για τους μετρητές διπλής εγγραφής όταν ζητείται η 

μια ένδειξη, αλλά διαπιστώνεται ότι ο δεύτερος αριθμητήρας έχει 

ένδειξη διάφορη του μηδενός. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση έκδοσης Δελτίου Αναφοράς 

Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.), να φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή την οφθαλμοφανώς 

ασυνήθιστη περίπτωση ηλεκτροδότησης (σύμφωνα με τα παραπάνω) και στο 

τέλος της καταμέτρησης να παραδίδει ή να αποστέλλει όλες τις φωτογραφίες με 

ηλεκτρονικό αρχείο στο αρμόδιο Γραφείο Καταμέτρησης. 

 

5. ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος ελέγχει τη μετρητική διάταξη για 

περίπτωση ρευματοκλοπής (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς την εγκατάσταση 

του πελάτη χωρίς αυτή να καταμετρείται). Ο έλεγχος γίνεται μόνο στο μετρητή 

παροχής ή στην κυψέλη παροχής για τα οποία ο Ανάδοχος έχει εντολή 

εκτέλεσης εργασίας και όχι σε παρακείμενες εγκαταστάσεις (μετρητές ή 

κυψέλες παροχής) για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εντολή εργασίας. 

 

5.1 Περιπτώσεις πιθανών ρευματοκλοπών κατά την εκτέλεση εργασιών 

λήψης ενδείξεων. 
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5.1.1  Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών διενεργείται οπτικός έλεγχος 

για εμφανή σημάδια παραβίασης της μετρητικής διάταξης (παραβιασμένες 

σφραγίδες, σπασμένο τζαμάκι ή περίβλημα μετρητή, τρύπες κλπ.). 

 

5.1.2 Σε περίπτωση διαπίστωσης πιθανής ρευματοκλοπής ο Ανάδοχος 

φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή με τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω 

παραβίαση στην παροχή του συγκεκριμένου πελάτη. 

 

5.1.3 Συμπληρώνει την εντολή εργασίας ή συντάσσει ΔΑΚ ρευματοκλοπής με 

υποσημείωση του αύξοντα αριθμού της φωτογραφίας που έχει λάβει. 

 

5.1.4   Ενημερώνει τηλεφωνικά την Ε.Υ. 

 

 

6. ΚΥΡΙΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας 

αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και 

απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 

διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

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

του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή 

πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή 

επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια 

Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών ή αναλυτικές σχετικές τεχνικές περιγραφές που κατά την κρίση του 

προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι 

ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα 

υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα 

σημεία του φύλλου συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που 

ζητούνται.  

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους 

Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση 

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

απάντηση θεωρείται αρνητική. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

ΔΕΔΔΗΕ  
 

 

Σελ. 52 από 52 

                                                                       

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Α/

Α 
Απαιτούμενο στοιχείο 

Αριθμός ή  Παραπομπή 

Δικαιολογητικού (με 

αριθμό σελίδας) και 

σχόλια 

1. Τεχνική προσφορά  

2. Δήλωση για την ποσότητα και το είδος των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 

3. Δήλωση συμφωνίας με Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ  

4. Δήλωση ότι θα διαθέσει επαρκές προσωπικό 

ασφαλισμένο σε αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο (ΕΦΚΑ 

κ.λ.π.) 

 

5. Δήλωση ότι το προσωπικό αυτό θα συνδέεται με τον 

ίδιο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 

 

6. Φύλλα Συμμόρφωσης.  

7. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων  

8. Οποιαδήποτε επιπλέον τεχνικά στοιχεία.  

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Κάτοχος τεχνικών και 

μεταφορικών μέσων 
ΝΑΙ 

  

2. Ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές για όλα τα 

συνεργεία (τουλάχιστον 4 

Mega pixels) με δυνατότητα 

καταγραφής ημερομηνίας 

και ώρας της φωτογραφίας. 

ΝΑΙ 

  

3. Συσκευές GPS για όλα τα 

συνεργεία 
ΝΑΙ 

  

4. Ηλεκτρονικές συσκευές 

tablet (σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που θα 

δοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ) 

ΝΑΙ 

  

 


