
 

 

 
 

   

 
 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/7/2017 
 

με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»». 

 

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2 αφορά την παροχή διευκρινήσεων σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν 

από υποψήφιους Αναδάχους : 

  

1. Οι σχετικές κρατήσεις εφαρμόζονται στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ Α/147) και είναι οι  εξής: 

ΑΕΠΠ: 0,6% (επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής) κατ' άρθρο 350 παρ. 3 του Ν 4412/16 ισχύει για υπογραφή συμβάσεων μετά 

την 22/03/2017 (ημερομηνία υπογραφής της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1191/14/03/2017). Ισχύει για όλες 

τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού. 

ΕΣΗΔΗΣ: 0,02% (επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής - το 

ποσό παρακρατείται στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών), κατ' άρθρο 258 παρ. 12 και άρθρο 36 παρ. 6 του Ν 4412/16 (ημερομηνία 

έναρξης θα ορίζεται στην ΚΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν 4412/16 και δεν έχει εκδοθεί 

ακόμη). Αφορά συβάσεις με αξία άνω των 60.000 ευρώ. 

ΕΑΑΔΗΣΥ: 0,06% (επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και κάθε 

συμπληρωματικής), κατ' άρθρο 375 παρ. 7 του Ν 4412/16 (ισχύει από 08/08/2016) και αφορά 

συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500,00 ευρώ. 

Τέλος οι κρατήσεις επιβάλλονται επί πληρωμών. 

 

2. Αργίες του ΔΕΔΔΗΕ/έτος :1/1, 6/1, Καθαρά Δευτέρα, 25/3, Μ. Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα, 

1/5, Αγ. Πνεύματος, 15/8, 28/10, 25/12, 26/12 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης : Μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

και υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 2 έτη.  

 

3. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που απαιτείται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τον υπόψη διαγωνισμό είναι το 

Υπόδειγμα Α «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» του τεύχους 

Ασφαλίσεων. 

 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ παρ Β (σελ 42 της Διακήρυξης) : Δεν θα κατατεθεί 

από τον προσωρινό ανάδοχο το δικαιολογητικό Νο 5 (Πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ), 

διότι αυτό θα το ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ απ΄ ευθείας από το ΣΕΠΕ. 

 

5. Τα κριτήρια επιλογής σε περίπτωση ισοτιμίας των προσφορών που θα υποβληθούν, είναι όπως 

προβλέπονται στη Διακήρυξη και συμφωνούν με το αρθ 253 του Ν. 4412/2016.  

 

6. Αναφορικά με τις ζητούμενες πληροφορίες στο ΤΕΥΔ : 

 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (σελ 2) : Μόνο σε περίπτωση 
προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο ……………. : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σελ 17, 4)Όσον αφορά τις 

χρηματοοικονομικές αναλογίεςi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σελ 17, 6)Όσον αφορά τις λοιπές 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί …..  :  



  

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΣΕΛ 10 -1  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

 Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σελ 18, 2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςii, ιδίως 

τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σελ 18 -19, 4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού : ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

 Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σελ 19, 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σελ 19, 7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

 Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σελ 19-20, 11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές 

…….. : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

 Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σελ 20, 12) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν  …….. : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων : 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

      Από την ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης    

 

 

 
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

                                                                                                                                              

                                                 
i Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

ii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, 

πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 


