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ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

 

Η ανώνυμη εταιρία 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 

………………………….. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………… αριθμός …, έχοντας 

υπόψη: 

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

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

μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179),  

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

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

3. Την με αρ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ/1924/Β/2-6-2017) Απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

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 του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 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 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του Εγχειριδίου Ποιότητας 

Ενέργειας και περιγραφής των αναγκαίων συστημάτων για την 

παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Οι εν λόγω υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις [CPV]………..)  

1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της 

σύμβασης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας. Ο 

προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, με την έννοια ότι η υπέρβασή του δεν οδηγεί 

από μόνη της σε απόρριψη της προσφοράς.  

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 αξίας 50 τοις εκατό, με τιμή μονάδας ίση προς τη συμβατική ή β) Να 

μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού αξίας 30 τοις 

εκατό, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας.  

Το δικαίωμα μείωσης ασκείται το αργότερο μέχρι 6 μήνες μετά την έναρξη της 

σύμβασης. 

Οι αυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής 

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

εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

1.6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις 

σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και την … μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).. Τα ανωτέρω 

αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται είτε μετά την ως 

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

ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την 
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ως άνω ημερομηνία το αργότερο (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

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

διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή 

και της ανάρτησης αυτών   στον ηλεκτρονικό χώρο  «Συνημμένα Προκηρυγμένου 

Διαγωνισμού»  στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων http://www.promitheus.gov.gr και στο διαδικτυακό τόπο 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των προσφερόντων 

σχετική με την παρούσα διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων 

πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με: 

• την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία». 

• την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από  τον ΔΕΔΔΗΕ στον ηλεκτρονικό 

χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του διαγωνισμού 

• την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς». 

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που 

αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και 

ειδικότερα 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, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη. 

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. 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο  15 της Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-

2017). «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» μέσω της 

ανωτέρω διαδικτυακής πύλης. 

2.3. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τις …. και ώρα … έως τις … και ώρα 

… (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς). Μετά την παρέλευση 

της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

2.4. 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. 

2.5. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με 



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

 

Σελ. 6 από 63 

 

 

 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Υ.Α.  
56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) .  

2.6. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η 

οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

2.7. 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 3 

του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2017, μέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» 

του Συστήματος. 

 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

3.1. Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων στις………………………….. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

ΔΕΔΔΗΕ www………………….. από τις …………………………..  

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

διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην δικτυακή πύλη 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ ………………. 

3.3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός 

φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των 

όρων του διαγωνισμού. 

 

 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

είναι ο ………………………………………………………………… 

2. Γνωμοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή ……………………., η οποία είναι αρμόδια σε 

όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και την κατακύρωση. 

2. . ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: Γνωμοδοτικά όργανά  είναι………….. 

2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: Γνωμοδοτικά όργανα στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού είναι: 

α) Η Επιτροπή ………….. η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

β) Η Επιτροπή …………….., η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των τεχνικών 

και των οικονομικών προσφορών.  

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της ΥΑ 

56902/215/2017, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - 

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία του 

άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης 56902/215/19-5-2017. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: … ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής:  

5.1.1. Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ την 

εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5.1.1.1. Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η 

αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε 

αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 

Συστήματος. 

5.1.1.2. Οι οικονομικοί φορείς - των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους είτε συμπληρώνοντας τον Αριθμό Ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα 

STORK.  Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια 

και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

5.1.1.3. Οι οικονομικοί φορείς - που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες δύο 

περιπτώσεις, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας είτε 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα και με τους προβλεπόμενους όρους 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

5.1.1.4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Εφόσον ο 

υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 

Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και 

δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με 

ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

5.1.1.5. 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 εκπλήρωση 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. 
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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 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 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 1 

6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: 

6.1.1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει τελεσίδικη 

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 

                                            

1 Σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν. 4412/2016 οι αναθέτοντες φορείς, που δεν είναι 

αναθέτουσες αρχές, δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους λόγους αποκλεισμού που π

ροβλέπονται για τις αναθέτουσες αρχές. 
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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)2. 

 

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 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή του ελληνικού δικαίου ή 

αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική 3.  

                                            

2 Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016, το οποίο εφαρμόζεται κα

ι επί των φορέων του Βιβλίου ΙΙ του εν λόγω νόμου (δείτε άρθρο 305), με τη διακήρυξη είναι 

δυνατή παρέκκλιση από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού σε περίπτωση που συντρέχουν 

επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλο

ντος.  

3 Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 73, με τη διακήρυξη είναι δυνατή παρέκκλιση από 

τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού σε περίπτωση που συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίο

υ συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, ή ο αποκλεισμός θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικ

ής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβο

λή ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

προβεί στην εξόφληση των οφειλόμενων φόρων ή εισφορών μαζί με, κατά περίπτωση, τους δε

δουλευμένους τόκους ή προστίμων ή στην  υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την κατα

βολή τους.  Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ. 2 τελευταίο εδάφιο «Η πα
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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) 4.  

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. 

                                                                                                                             

ρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρε

ώσεις 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». 

4 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 5 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 σύμβασ

η λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματική

ς του λειτουργίας.  
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6.1.7.  Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

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

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που απαιτούνται στο 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 του5.  

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 και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρίες κάθε διαχειριστή,  

6.2.3. Για τις προσωπικές εταιρίες κάθε διαχειριστή, 

 

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, 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 

                                            

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

μέσα. 
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μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται από το 

όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 

στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος, στο οποίο 

ισχύει η απόφαση. Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη 

των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά 

από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η 

οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την περιέλευση του σχεδίου 

απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευομένου από όλα τα 

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

αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η 

απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα 

βοηθήματα κατ’ αυτής κοινοποιείται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 6.   

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

7.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον ο 

προσφέρων: 

7.1.1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Να έχει συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 200 τοις εκατό (έως 200% 7) της προϋπολογιζόμενης 

αξίας της συμβάσεως, ήτοι 300.000 €. Ο ανωτέρω ελάχιστος κύκλος εργασιών 

πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά την αμέσως προηγούμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού ετήσια διαχειριστική χρήση ή να ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των 

τριών (3) τελευταίων, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ετήσιων διαχειριστικών 

χρήσεων και πρέπει να προκύπτει από τους ισολογισμούς ή, αν ο υποψήφιος δεν 

έχει υποχρέωση σύνταξης τέτοιων, από άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του 

υποψηφίου, που τηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία 

του και ανταποκρίνονται σε όλους τους προβλεπόμενους τύπους. Επί 

ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων τα κριτήρια οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας  μπορεί να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή 

από όλα τα μέλη της αθροιστικά. 

7.1.2.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  

                                            

6 Η αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 προβλέπεται για συμβάσεις άνω των 

ορίων εφαρμογής της Οδηγίας. Εφόσον συγκροτηθεί η Επιτροπή και εάν στην πράξη συγκρότ

ησης δεν προβλέπεται να γνωμοδοτεί σε συμβάσεις κάτω των ορίων, η σχετική παραπομπή 

σε σύμφωνη γνώμη της πρέπει να απαλειφθεί. 

7 Το όριο 200% μπορεί να μην τηρηθεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όπως σχετικά 

με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. 

Οι λόγοι αυτοί πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση του 

άρθρου 341 (άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016). 
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7 .1.3.  Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO στα ακόλουθα αντικείμενα, το οποίο να 

βρίσκεται σε ισχύ: 
─ Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO / IEC 27001. 

─ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Quality Management System (QMS) ISO 9001. 

 

7.1.4.  Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση όμοιων συμβάσεων 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς και εταιρείες που έχουν 

κατά περίπτωση ρόλο Ρυθμιστή ή Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ή 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή Λειτουργού Αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, επί ζητημάτων που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει 

τη διαχείριση των δικτύων και συστημάτων και τη λειτουργία των αγορών 

ηλεκτρισμού, η αξία των οποίων να ανέρχεται συνολικά σε 200.000 Ευρώ κατά 

την τελευταία πενταετία. Επιπλέον, ο Προσφέρων και τα στελέχη της ομάδας 

έργου να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ανά κριτήριο βαθμολόγησης, όπως 

περιγράφονται στην Παράγραφο 9.3.  

7.1.5.  7.1.5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Για την κάλυψη των 

κριτηρίων επιλογής του παρόντος άρθρου ο προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών του με 

αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων για τον σκοπό αυτό. Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων αφορά στα 

κριτήρια του άρθρου 7.1.4 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. Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων 

αφορά στα κριτήρια του άρθρου 7.1 της παρούσας (οικονομική/χρηματοοικονομική 

επάρκεια) ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα είναι από κοινού με τον προσφέροντα 

υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

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 

 

9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.  

9.2. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

θα γίνει αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς και οι προσφορές 

θα καταταγούν με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λi = 700*(Βi/Bmax) + 300* 

(Κmin/Ki), όπου: Bmax = η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική 

προσφορά, Bi = η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i, Kmin = το 

συνολικό κόστος της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, Ki = το συνολικό κόστος 

της προσφοράς i. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη είναι η προσφορά με 

το μεγαλύτερο Λ 

9.3. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα κριτήρια και 

τον συντελεστή βαρύτητας εκάστου, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

1. Κατανόηση απαιτήσεων, 

μεθοδολογία εκτέλεσης και 

οργάνωση του έργου  

30 

2. Εμπειρία προσφέροντα στην 

εκτέλεση όμοιων συμβάσεων 

15 

3. Επαγγελματική εμπειρία υπευθύνου 

της ομάδας έργου στη διοίκηση 

έργων αντίστοιχου αντικειμένου και 

αναλόγου μεγέθους και σημασίας με 

το έργο της παρούσας Διακήρυξης 

10 

4.  Επαγγελματική εμπειρία προσωπικού 

ομάδας έργου σε θέματα ρύθμισης 

της Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

15 

5. Επαγγελματική εμπειρία προσωπικού 

ομάδας έργου σε ζητήματα 

διαχείρισης Δικτύου στην Ελλάδα 

15 

6. Εμπειρία προσωπικού της ομάδας 

έργου σε ζητήματα Ποιότητας 

Ενέργειας 

15 

Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με 100 έως 110 βαθμούς. Ειδικότερα, 

η βαθμολογία είναι 100, όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι τεχνικές 

προδιαγραφές, και αυξάνεται έως 110, όταν οι τεχνικές προδιαγραφές 

υπερκαλύπτονται.    

Αναλυτικότερα, τα κριτήρια του ανωτέρω πίνακα αξιολογούνται με βάση τα 

ακόλουθα: 

 

Κριτήριο 1. Κατανόηση απαιτήσεων, μεθοδολογία εκτέλεσης και οργάνωση 

του έργου 

Ο Προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις 

και όρους παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών της Διακήρυξης, τις απαιτήσεις και 

ιδιαιτερότητες αυτών. Η μεθοδολογική προσέγγιση θα πρέπει να είναι επιστημονικά 

και τεχνικά άρτια και η Προσφορά να καλύπτει κατά τρόπο πλήρη και 

ισορροπημένο όλες τις ρυθμιστικές, διαχειριστικές και τεχνικές απαιτήσεις και 

ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα και με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 12.2.13 της παρούσας Διακήρυξης. Η στελέχωση, οργάνωση 

και διοίκηση του «Έργου», καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του, θα 

πρέπει να εξυπηρετούν κατά βέλτιστο τρόπο τόσο την κάλυψη των ειδικών 

απαιτήσεων του αντικειμένου του, όσο και τις ανάγκες για συστηματική και 

απρόσκοπτη επικοινωνία/συνεργασία της ομάδας έργου με τα αρμόδια στελέχη του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με βάση το περιεχόμενο της Αναλυτικής 

Τεχνικής Περιγραφής, η οποία αποτελεί μέρος της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα 

με το Άρθρο 12.2.13 της Διακήρυξης. Ελλείψεις του εγγράφου αυτού ως προς τα 

απαιτούμενα περιεχόμενα που περιγράφονται στο Άρθρο 12.2.13, ή αποκλίσεις 

των περιγραφόμενων υπηρεσιών από τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, συνιστούν 

λόγους απόρριψης της Προσφοράς. 

Οι αποδεκτές προσφορές βαθμολογούνται από 100 έως 110, όπου βαθμό 100 

λαμβάνει η προσφορά που ικανοποιεί στον χαμηλότερο βαθμό τις απαιτήσεις του 

παρόντος κριτηρίου και βαθμό 110 η καλύτερη εκ των αποδεκτών προσφορών. 
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Κριτήριο 2. Εμπειρία προσφέροντα στην εκτέλεση όμοιων συμβάσεων 

Θα αξιολογηθεί η εμπειρία του Προσφέροντα με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση περί 

συνδρομής κριτηρίων ποιοτικής επιλογής βάσει του υποδείγματος του 

Παραρτήματος 7 και την Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί μέρος της 

Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 12.2.13 της Διακήρυξης. Με 100 

βαθμολογείται ο προσφέρων που καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις του άρθρου 

7.1.4, δηλαδή έχει να επιδείξει όμοιες συμβάσεις κατά την τελευταία πενταετία 

αξίας 200.000 ευρώ.  

Υστέρηση της δηλωθείσας εμπειρίας σε σχέση με την ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση 

αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. Για την περαιτέρω βαθμολόγηση (από 

100 έως 110) των αποδεκτών Προσφορών θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω: 

o Η συνολική τεχνογνωσία του Προσφέροντος και η συνάφεια της εμπειρίας του 

με την ευρωπαϊκή και ειδικότερα την ελληνική ρυθμιστική και διαχειριστική 

πραγματικότητα. 

o Κατά πόσο τα δηλωθέντα συναφή έργα εντός της τελευταίας δεκαετίας (βλ. 

σημείο Γ(i) του άρθρου 12.2.14) καλύπτουν με πληρότητα το εύρος των 

ειδικότερων αντικειμένων και θεμάτων του παρόντος «έργου». 

o Η σημασία, το πλήθος, το μέγεθος και η χρονική περίοδος πραγματοποίησης 

των συναφών έργων. 

 

Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία υπευθύνου της ομάδας έργου στη 

διοίκηση έργων αντίστοιχου αντικειμένου και αναλόγου μεγέθους και 

σημασίας με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης  

Η αξιολόγηση του κριτηρίου 3 θα πραγματοποιηθεί με βάση το υποβαλλόμενο 

βιογραφικό σημείωμα του υπεύθυνου της ομάδας έργου και την Αναλυτική Τεχνική 

Περιγραφή που αποτελεί μέρος της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 

12.2.13 της Διακήρυξης. Ελάχιστη απαίτηση που θα πρέπει να ικανοποιείται για 

βαθμολόγηση με 100 αποτελεί η επίδειξη 5 ετών επαγγελματικής εμπειρίας εντός 

της τελευταίας δεκαετίας από τον υπεύθυνο της ομάδας έργου στη διοίκηση έργων 

αντίστοιχου αντικειμένου και αναλόγου μεγέθους και σημασίας με το αντικείμενο 

της παρούσας Διακήρυξης. Μη ικανοποίηση της ελάχιστης αυτής απαίτησης 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Για την περαιτέρω βαθμολόγηση (από 100 έως 110) των αποδεκτών Προσφορών 

θα συνεκτιμηθούν αφενός τα έτη εμπειρίας του υπευθύνου της ομάδας έργου στη 

διοίκηση παρόμοιων έργων και αφετέρου η σημασία, το πλήθος, το μέγεθος, η 

χρονική περίοδος υλοποίησης και η συνάφεια των έργων με το αντικείμενο της 

παρούσας Διακήρυξης. 

 

Κριτήρια 4, 5. Επαγγελματική εμπειρία προσωπικού ομάδας έργου σε 

θέματα ρύθμισης της Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/σε ζητήματα 

διαχείρισης δικτύων διανομής 

Αξιολόγηση καθ’ ενός από τα κριτήρια 4, 5 με βάση τα υποβαλλόμενα βιογραφικά 

σημειώματα του προσωπικού της ομάδας έργου και την Αναλυτική Τεχνική 

Περιγραφή που αποτελεί μέρος της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 

12.2.14 της Διακήρυξης. Ελάχιστη απαίτηση για βαθμολόγηση με 100 αποτελεί η 

επίδειξη 3 ετών επαγγελματικής εμπειρίας από ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας 

έργου στο αντικείμενο του αντίστοιχου κριτηρίου (ρυθμιστικά θέματα/ζητήματα 

δικτύου διανομής) κατά την τελευταία δεκαετία. Μη ικανοποίηση της ελάχιστης 

αυτής απαίτησης αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Άθροιση επιμέρους 

εμπειριών μελών της ομάδας έργου προς συμπλήρωση των προαναφερθέντων 3 

ετών δεν γίνεται αποδεκτή. 

Για την περαιτέρω βαθμολόγηση (από 100 έως 110) των αποδεκτών Προσφορών 

θα συνεκτιμηθούν τα συνολικά έτη επαγγελματικής εμπειρίας των μελών της 
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ομάδας έργου στο αντικείμενο του αντίστοιχου κριτηρίου κατά την τελευταία 

δεκαετία, η σημασία, το πλήθος, το μέγεθος, η συνάφεια και ο χρόνος υλοποίησης 

των σχετικών έργων, καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα και συνεισφορά των 

μελών της ομάδας στην εκτέλεση των εν λόγω έργων. Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η 

γνώση της ελληνικής πραγματικότητας σε θέματα Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Κριτήριο 6. Εμπειρία προσωπικού της ομάδας έργου σε ζητήματα 

Ποιότητας Ενέργειας 

Αξιολόγηση του κριτηρίου 6 με βάση τα υποβαλλόμενα βιογραφικά σημειώματα 

του προσωπικού της ομάδας έργου και την Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή που 

αποτελεί μέρος της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 12.2.13 της 

Διακήρυξης. Ελάχιστη απαίτηση αποτελεί η επίδειξη επαρκούς γνώσης του 

τεχνικού και κανονιστικού υποβάθρου των ζητημάτων Ποιότητας Ενέργειας 

(Συνέχεια Ηλεκτρικής Τροφοδότησης και Ποιότητας Τάσης) που εμπίπτουν στο 

πεδίο του παρόντος έργου και των συστημάτων παρακολούθησης των διαστάσεων 

αυτής, από ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας έργου, η οποία θα τεκμηριώνεται 

από την επαγγελματική εμπειρία ή/και το ερευνητικό/επιστημονικό του έργο εντός 

της τελευταίας δεκαετίας. Μη τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης σε ζητήματα 

Ποιότητας Ενέργειας κατά τα ανωτέρω αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Για την περαιτέρω βαθμολόγηση (από 100 έως 110) των αποδεκτών Προσφορών 

θα συνεκτιμηθούν το πλήθος των ετών επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας 

από τα μέλη της ομάδας έργου σε συναφή με το έργο αντικείμενα Ποιότητας 

Ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία, ο βαθμός κάλυψης του εύρους του πεδίου 

του παρόντος έργου, η σημασία, το πλήθος, το μέγεθος, η συνάφεια και ο χρόνος 

υλοποίησης των σχετικών έργων, καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα και 

συνεισφορά των μελών της ομάδας στην εκτέλεση των εν λόγω έργων. 

Παράλληλα θα συνεκτιμηθεί τυχόν ερευνητικό/επιστημονικό έργο που έχουν να 

επιδείξουν μέλη της ομάδας έργου, βάσει του αριθμού, της ποιότητας και της 

συνάφειας των σχετικών δημοσιεύσεών τους. 

  

 

9.4. Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες λάβουν το ίδιο Λ, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα με την ανώτερη τεχνική βαθμολογία. Σε περίπτωση που 

οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή/τεχνική βαθμολογία, για την 

ανάθεση θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. Η κλήρωση διενεργείται από την 

αρμόδια Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων. 

 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ  

10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό 

διάστημα ίσο με … (έως 12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη 

της, για χρονικό διάστημα έως το διπλάσιο της αρχικής. Μετά τη λήξη και αυτού 

του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα 

του διαγωνισμού μπορεί να ματαιώνονται, εκτός αν μέχρι τότε ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του προαναφερθέντος 

ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται.  
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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 προσφοράς8.  

 

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

11.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή 

εγγυήσεως συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 

… (έως δύο) τοις εκατό (…%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της συμβάσεως και 

συγκεκριμένα σε …………………… Χ …% = ……………………………. ευρώ.   

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

από πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

τα δικαίωμα αυτό, ή από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η εγγυητική επιστολή πρέπει 

να ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η εγγύηση συμμετοχής 

μπορεί επίσης να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεωγράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 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,  μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης 

ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης κατά της απόφασης 

κατακύρωσης 9.  

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, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15της Υ.Α. 56902/215/19-5-2017, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας σε 

                                            

8 Ο ΔΕΔΔΗΕ εξαιρείται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρα 97, 222 παρ. 7 και 

315). Άρα η διαμόρφωση της συγκεκριμένης ύλης μπορεί να διαφοροποιηθεί.  

9 Ο ΔΕΔΔΗΕ εξαιρείται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρα 222 παρ. 7 και 

302). Άρα η διαμόρφωση της συγκεκριμένης ύλης μπορεί να διαφοροποιηθεί. 
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ηλεκτρονικό φάκελο. Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. Νομιμοποιητικά 

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

γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς 

στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» 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 και τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 

56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017)   

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

υποφακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ο 

οικονομικός φορέας υποβάλει, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της 

Υπηρεσίας …  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 έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 

της Χάγης (Apostille). Επί του σφραγισμένου φακέλου θα αναφέρονται οι 

ακόλουθες ενδείξεις: 

«ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ … (αριθμός διακήρυξης 

ΔΕΔΔΗΕ). 

Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: … 

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 τον ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός στοιχείων 

της προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει στον οικείο υποφάκελο να 

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

σχετικές   διατάξεις  νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, καθώς και οι συγκεκριμένοι 

λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη πληροφορία είναι εμπιστευτική. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

12.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

12.2.1.  Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα 2. 
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12.2.2.  Δήλωση υποβολής προσφοράς και ανεπιφύλακτης αποδοχής των 

όρων του διαγωνισμού και σύμβασης σύμφωνα με το Παράρτημα 4. 

12.2.3.  Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού 

σύμφωνα με το Παράρτημα 6. Η δήλωση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 

του ν. 1599/1986, δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

και ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτή ημερομηνία, αποκτά βέβαιη 

χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς.  

12.2.4.  Τυχόν στοιχεία που κατά τους ισχυρισμούς του προσφέροντος, στο 

πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, αποδεικνύουν ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του κατά το άρθρο 6.4 της 

παρούσας.  

12.2.5.  Υπεύθυνη δήλωση για τη συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με το Παράρτημα 7 της παρούσας. Η δήλωση αυτή επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής και ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτή 

ημερομηνία, αποκτά βέβαιη χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς. 

12.2.6.  Δήλωση αλληλέγγυας και εις ολόκληρο ευθύνης των 

διαγωνιζομένων σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αυτούς με μορφή 

ένωσης/κοινοπραξίας σύμφωνα με το Παράρτημα 8. 

12.2.7.  Δήλωση για το αν ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων 

σύμφωνα με το άρθρο 7.1.5 της παρούσας και τα αποδεικτικά στοιχεία, από τα 

οποία προκύπτει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. Στην 

περίπτωση αυτή υποβάλλεται και από τον τρίτο η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

12.2.5 σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. 

 

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

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 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: 

12.2.9.  Αρχείο τεχνικής προσφοράς συστήματος. Συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτεται στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής 

Προσφοράς» και στον αντίστοιχο υποφάκελο σε μορφή αρχείου PDF.  Στην 

συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τo ηλεκτρονικό αρχείο 

(εκτύπωση της Τεχνικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου (PDF)), το οποίο 

υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα  με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2017, και επισυνάπτεται στον 

αντίστοιχο (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.   

Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί 

αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε 

σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική Προσφορά) και εφόσον οι 

έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον 

οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του 

οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες 

διόρθωσης. 

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

από τον προσφέροντα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν: 
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12.2.11.  Ποσότητα και είδος προσφερόμενων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό 

οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με 

το Παράρτημα 5. 

12.2.12.  Το μέρος της σύμβασης, το οποίο ο προσφέρων προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει.  

12.2.13.  Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή η οποία θα τεκμηριώνει τη 

σχετική εμπειρία του προσφέροντος και των στελεχών της ομάδας έργου, την 

κατανόηση των απαιτήσεων, τη μεθοδολογία εκτέλεσης και την οργάνωση του 

«Έργου». Ειδικότερα, το υπόψη έγγραφο θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα: 

Α) Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας με την οποία ο Προσφέρων σκοπεύει 

να προσεγγίσει το έργο, η οποία θα καταδεικνύει την κατανόηση από πλευράς του 

των υποχρεώσεων και όρων παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση και στον τρόπο αντιμετώπισης των 

απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του Έργου, όπως αυτές προκύπτουν με βάση: (α) 

τις προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και το σύνολο του κείμενου 

θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα (νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις ΡΑΕ, ευρωπαϊκές οδηγίες 

κλπ.), (β) το τεχνικό και κανονιστικό υπόβαθρο (πρότυπα, κανονισμοί, οδηγίες), 

το state of the art και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές επί ζητημάτων Ποιότητας 

Ενέργειας και (γ) τις ειδικότερες δυνατότητες και απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς 

και τις υποδομές και συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 

για τους σκοπούς του Έργου.  

Β) Ανάλυση του Έργου σε δραστηριότητες/εργασίες και υποβολή σχετικού 

αναλυτικού και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσής τους, με ειδική 

αναφορά στην υποβολή εκθέσεων, εγγράφων και λοιπών παραδοτέων, σε 

προγραμματισμένες συναντήσεις κλπ. 

Γ) Περιγραφή των δυνατοτήτων και της εμπειρίας του Προσφέροντος και της 

ομάδας στελεχών του έργου σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 

διακήρυξης, καθώς και του οργανωτικού σχήματος του «Έργου», με σαφή 

αναφορά στα ακόλουθα: 

(i) Τεκμηρίωση της συνάφειας των εκτελεσθέντων έργων από τον Προσφέροντα 

κατά την τελευταία πενταετία, τα οποία περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη 

Δήλωση του Παραρτήματος 7. Επιπλέον, ο Προσφέρων δύναται να παραθέσει 

πρόσθετα έργα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, τα 

οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εντός της τελευταίας δεκαετίας, με 

ανάλογη τεκμηρίωση της συνάφειάς τους. 

(ii) Στελέχωση της ομάδας έργου και αναφορά στα ειδικά προσόντα και εμπειρία 

των στελεχών σε θέματα ρύθμισης της Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 

ζητήματα διαχείρισης Δικτύου, με έμφαση σε εμπειρία που αφορά στην 

ελληνική πραγματικότητα, και σε ζητήματα Ποιότητας Ενέργειας. Τεκμηρίωση 

της συνάφειας με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης της εν λόγω 

εμπειρίας και των έργων που αναφέρονται στα υποβαλλόμενα βιογραφικά 

σημειώματα των στελεχών σύμφωνα με την παράγραφο 12.2.16 της 

παρούσας Διακήρυξης. 

 (iii) Επιμερισμός καθηκόντων στα μέλη της ομάδας έργου, αντικείμενα και 

εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησής τους ανά δραστηριότητα/εργασία του 

Έργου. 

Δ) Σαφή προσδιορισμό των απαιτήσεων συνεργασίας με τον ΔΕΔΔΗΕ και την 

αναμενόμενη συνδρομή στελεχών και υπηρεσιών του τελευταίου (για συναντήσεις, 

παροχή στοιχείων, έγκριση παραδοτέων κλπ.), η οποία θεωρείται από τον 

Προσφέροντα αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών του. 
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12.2.14.  Φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, από το οποίο 

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

το Παράρτημα 10.  

12.2.15.  Βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων στελεχών της ομάδας 

έργου του συμμετέχοντος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Βιογραφικού του 

Παραρτήματος 11 της παρούσας. Προαιρετικά και κατά την κρίση του 

Προσφέροντος, η Προσφορά δύναται να περιλαμβάνει εκτενέστερα βιογραφικά 

σημειώματα των μελών της ομάδας έργου, επιπλέον του Υποδείγματος 

Βιογραφικού Σημειώματος του Παραρτήματος 11. Τα στοιχεία του βιογραφικού 

βεβαιώνονται από τον προσφέροντα, αν το στέλεχος είναι υπάλληλός του, ή από 

τον προτεινόμενο υπεργολάβο, αν το στέλεχος είναι υπάλληλός του, διαφορετικά 

από το ίδιο το στέλεχος, το οποίο συμπληρώνει και τη δήλωση συνεργασίας, όπως 

προβλέπεται στο προσάρτημα του υποδείγματος του βιογραφικού.  

12.2.16.  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». Συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

επισυνάπτεται στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» 

και στον αντίστοιχο υποφάκελο σε μορφή αρχείου PDF.  Στην συνέχεια, ο 

οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο (εκτυπώση 

της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου (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 και  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της ΥΑ 

56902/215/2017,  και επισυνάπτεται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της 

ηλεκτρονικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική 

υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 

ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα 

ηλεκτρονικά αρχεία (Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν 

επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν 

υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα 

σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο 

τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

Εναλλακτική προσθήκη: Επιπρόσθετα του ανωτέρω παραγόμενου από το σύστημα 

αρχείου ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει 

ηλεκτρονικά στο σύστημα στο Φάκελο της οικονομικής προσφοράς στον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 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 υπογεγραμμένο κατά τα ως 

άνω. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Αναλυτική Οικονομική Προσφορά». 

12.3.2.  Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της συμβάσεως. Προσφορές που περιλαμβάνουν αναπροσαρμογή των 

τιμών, ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή οποιουσδήποτε άλλους όρους ή 

αιρέσεις απορρίπτονται.   

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 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 πρόσωπο 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.  

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 ο κύκλος εργασιών του προσφέροντος, όπως δηλώνεται στην υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 12.2.5 και του Παραρτήματος 7 της παρούσας, δεν ικανοποιεί 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7  της παρούσας.  

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

εκπλήρωση 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. 

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

άρθρο 10 της παρούσας.  

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

και το Παράρτημα 2 της παρούσας.  

13.11. 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.  

13.12. Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή 

αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η 

πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 

13.13. Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται 

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

συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ο προσφέρων δεν τις αποκατέστησε ή δεν έδωσε 

ικανοποιητικές εξηγήσεις.  

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

απαιτήσεις της παρούσας, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων του Παραρτήματος 

10 της παρούσας διακήρυξης.   

13.15. Αν εκείνος που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των 

δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου κατά το άρθρο 16 της παρούσας. 

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

οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

13.17. Αν 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 …. ημερών 

(ΣΗΜ: εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά ημέρες) 

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 
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διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της 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 ……………… ημερών (ΣΗΜ: 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά ημέρες) 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 συμμετοχής ή των λοιπών εγγράφων της 

προσφοράς.  

 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.1. Η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών … ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και ώρα …:  

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 όλα 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.  

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: 

15.3.1.  Για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και 
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15.3.2.  Για τη βαθμολόγηση των παραδεκτών προσφορών σύμφωνα με τα 

κριτήρια του άρθρου 9 της παρούσας.  

15.4. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαβιβάζονται στον … ο οποίος 

αποφασίζει. 

15.5. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των 

Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και των εντύπων 

φακέλων καθώς και της βαθμολόγησης των παραδεκτών προσφορών οι 

ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται 

στους υποψήφιους, 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 …. ο οποίος αποφασίζει. Οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό ενημερώνονται σχετικά μέσω του συστήματος. 

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

απαντήσεις των προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή 

τους σε αυτές κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 

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

ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 

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 

υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία … (10 έως 20) ημερών 

από την κοινοποίηση της ειδοποίησης. 

16.2. Τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα 9 της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα 

στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». Μέσα 

σε … εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή τα ίδια δικαιολογητικά 

υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται 

ταχυδρομικά στην έδρα της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Τα 

δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984, εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές συμβαλλόμενων στη 

Σύμβαση της Χάγης  κρατών. 
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16.3. Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: 

«ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ … 

(αριθμός διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ). 

Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: … 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

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

16.4. Μέσα σε … ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο και ελέγχει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Αμέσως μετά αποσφραγίζει τον υποβληθέντα 

έντυπο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 κατακύρωσης όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά στον 

διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενό του.  

16.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αρμόδια Επιτροπή 

μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται 

επαρκώς.  

16.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

τις δηλώσεις περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6 και 7 της παρούσας είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η 

εγγύηση συμμετοχής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την κλήση του 

επόμενου σε σειρά κατάταξης προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή 

και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

16.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με 

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

στον ………………… ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης είτε 

κατακύρωσης είτε κήρυξης του προσωρινού αναδόχου εκπτώτου και κατάπτωσης 

της εγγύησης συμμετοχής είτε ματαίωσης της διαδικασίας.  

16.8. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται ηλεκτρονικά 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

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 ΕΣΗΔΗΣ αμελλητί και 

πάντως το αργότερο μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου κατά το άρθρο 16 της παρούσας.  

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

ανωτέρω μεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής.  

  

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου αποβεί 

θετικός, ο ………………… ως αποφαινόμενο όργανο εκδίδει την πράξη κατακύρωσης. 
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Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρεται υποχρεωτικά η προθεσμία αναστολής 

σύναψης της συμβάσεως κατά το άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Τα έννομα 

αποτελέσματα της κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται, 

εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. 

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

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε 

όλους τους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 

19. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΛΗΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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 

ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του ΔΕΔΔΗΕ. Οι Προδικαστικές 

προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF, το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5  της παρούσας και  

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2017, σύμφωνα 

με το άρθρο 362  του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 της Υπουργικής Απόφασης 

56902/215/2017, και υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία: α) δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) 

δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 

άλλως γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση 

της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

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

ΚΗΜΔΗΣ. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο 

άρθρο 363 παρ. 1 του ίδιου νόμου. 

 

20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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

διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να 

αποφασισθεί, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην 

παρούσα, ιδίως στις ακόλουθες: 

20.1.1.  Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τις ζητούμενες 

υπηρεσίες.  

20.1.2.  Αν η βέλτιστη παραδεκτή προσφορά κρίνεται ασύμφορη.  

20.1.3.  Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν 

υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων ή άλλη προσπάθεια 

νόθευσης του ανταγωνισμού. 

20.1.4.  Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη 

ματαίωση. 
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20.2. Σε περίπτωση ματαίωσης οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης.  

 

21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

21.1. Μετά την  άπρακτη πάροδο της προθεσμίας προσφυγών του άρθρου  360 

του ν. 4412/2016 κατά της απόφασης κατακύρωσης ή, κατά περίπτωση, την 

απόρριψή τους, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει την εγγυητική 

επιστολή 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 12.  

22.2. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος προαιρέσεως του ΔΕΔΔΗΕ που 

αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, 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 377 του ν. 4412/2016.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας: 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Κατάρτιση Εγχειριδίου Ποιότητας 

Ενέργειας κατά τις προβλέψεις του Κώδικα 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ 

- 1 

2. Πρόταση αναγκαίων  συστημάτων για την 

παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας 

- 1 

 

Το Αντικείμενο με Α/Α 1 του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών κατάρτισης του Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας, προκειμένου αυτό να 

υποβληθεί για έγκριση στη ΡΑΕ, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Διαχείρισης 

του ΕΔΔΗΕ.  

 

Το εν λόγω Εγχειρίδιο πρέπει να ανταποκρίνεται και να καλύπτει επαρκώς 

κατ΄ελάχιστον τα αναλυτικά περιεχόμενα που παρατίθενται στη συνέχεια, χωρίς να 

αποκλείεται η προσθήκη ή τροποποίηση αντικειμένων-πεδίων, εφόσον αυτά 

κριθούν αναγκαία από τον ΔΕΔΔΗΕ, ή από τον Ανάδοχο με τη σύμφωνη γνώμη της 

ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου το Εγχειρίδιο να ανταποκρίνεται με πληρότητα στις 

απαιτήσεις που θέτει ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου, καθώς και σε τυχόν 

απαιτήσεις που ενδέχεται να θέσει η ΡΑΕ, εφόσον αυτές δεν ανατρέπουν τον 

βασικό σχεδιασμό του Έργου κατά την κρίση του Αναθέτοντα Φορέα. Εφόσον οι 

ανωτέρω παρεμβάσεις επιφέρουν ουσιώδη διαφοροποίηση της ποσότητας των 

προς παροχή υπηρεσιών, μπορεί κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ να ασκηθεί το 

δικαίωμα προαίρεσης του άρθρου 1.5. 

 

Περιεχόμενα Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας 

 

Ι. Πεδίο Εφαρμογής και Αντικείμενο 

 

ΙΙ. Δείκτες ποιότητας ενέργειας 

 Δείκτες Συνέχειας Τροφοδότησης 

o Σε επίπεδο Δικτύου 

o Σε επίπεδο Χρήστη   

 Διαστάσεις Ποιότητας Τάσης και σχετικοί δείκτες 

o Σε επίπεδο Δικτύου 

o Σε επίπεδο Χρήστη   

 

ΙΙΙ.Κατηγοριοποίηση Διακοπών Τροφοδότησης 

 Προγραμματισμένες και Μη Προγραμματισμένες Διακοπές  

Προσδιορισμός του ελάχιστου χρόνου και του τρόπου της εκ των προτέρων 

ενημέρωσης των Χρηστών για μία προγραμματισμένη Διακοπή Τροφοδότησης 

προκειμένου η ενημέρωση να αναγνωρίζεται ως έγκαιρη και επαρκής, 

λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της προγραμματιζόμενης Διακοπής 



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

 

Σελ. 29 από 63 

 

 

 

Τροφοδότησης, τη διάκριση μεταξύ Χρηστών διαφορετικών κατηγοριών και 

άλλους παράγοντες. 

 Κατηγοριοποίηση των Μη Προγραμματισμένων Διακοπών σε Μακρές και 

Βραχείες διακοπές τροφοδότησης  

 Κατηγοριοποίηση των διακοπών βάσει προέλευσης/αιτίας  

 Διακοπές με προέλευση εκτός σφαίρας ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ 

 Διακοπές λόγω ανωτέρας βίας 

Εξειδίκευση ορισμών και κανόνων αναγνώρισης συνθηκών ανωτέρας βίας 

 Περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην έννοια της διακοπής τροφοδότησης στο 

πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Εγχειριδίου 

 

IV. Παρακολούθηση Συνέχειας Τροφοδότησης σε επίπεδο Δικτύου 

 Συστήματα παρακολούθησης της Συνέχειας Τροφοδότησης σε επίπεδο Δικτύου 

o Υφιστάμενα συστήματα - Λειτουργικότητα, επάρκεια κάλυψης 

o Διερεύνηση των προϋποθέσεων αξιοποίησης άλλων υπό ανάπτυξη 

συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ 

o Εξέταση της σκοπιμότητας ανάπτυξης νέων συστημάτων και υποδομών - 

Απαιτήσεις λειτουργικότητας αυτών 

 Έκταση παρακολούθησης των διακοπών τροφοδότησης 

 Πληροφορίες που απαιτούνται να συλλέγονται για τις διακοπές τροφοδότησης 

και διαδικασία συλλογής αυτών 

o Επεξεργασία των δεδομένων, Ένταξη των διακοπών σε κατηγορίες, κατά τα 

ανωτέρω 

 Προδιαγραφές αποθήκευσης πρωτογενών στοιχείων και αποτελεσμάτων 

επεξεργασίας 

 

V. Παρακολούθηση Ποιότητας Τάσης σε επίπεδο Δικτύου 

 Συστήματα παρακολούθησης της Ποιότητας Τάσης σε επίπεδο Δικτύου 

o Υφιστάμενα συστήματα - Λειτουργικότητα, επάρκεια κάλυψης 

o Διερεύνηση των προϋποθέσεων αξιοποίησης άλλων υπό ανάπτυξη 

συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ 

o Εξέταση της  σκοπιμότητας ανάπτυξης νέων συστημάτων και υποδομών - 

Απαιτήσεις λειτουργικότητας αυτών 

 Βαθμός και έκταση παρακολούθησης της Ποιότητας Τάσης 

 Προδιαγραφές των καταγραφικών Ποιότητας Τάσης 

 Μεθοδολογία μέτρησης των διαστάσεων Ποιότητας Τάσης 

 Προδιαγραφές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των μετρήσεων   

 

VI. Εξατομικευμένες μετρήσεις Ποιότητας Ενέργειας 

 Μέθοδος, περιεχόμενο, διάρκεια και εξοπλισμός μετρήσεων, διακριτά για: 

o Εξακρίβωση Ποιότητας Τάσης 
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o Εξακρίβωση Συνέχειας Τροφοδότησης 

 Διαδικαστικά θέματα 

o Περιγραφή της διαδικασίας εξατομικευμένης μέτρησης κατόπιν αίτησης 

Χρήστη 

o Ανάληψη κόστους εξατομικευμένης μέτρησης 

o Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στον Χρήστη - Πρόσβαση του Χρήστη στα 

πρωτογενή δεδομένα του Διαχειριστή 

 Διεξαγωγή ελέγχου Ποιότητας Ενέργειας σε επιλεγμένα σημεία του Δικτύου 

κατόπιν απαίτησης της ΡΑΕ 

 

VII. Κανόνες υπολογισμού των Δεικτών Συνέχειας Τροφοδότησης σε 

επίπεδο Δικτύου  

 Καθορισμός τμημάτων Δικτύου ή ομάδων Χρηστών, για τα οποία 

υπολογίζονται διακριτά οι Δείκτες, ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι της 

παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Δικτύου. 

 Προσδιορισμός των περιπτώσεων για τις οποίες θα υπολογίζονται Δείκτες που 

θα αφορούν και τις Βραχείες Μη Προγραμματισμένες Διακοπές, πέραν των 

Μακρών Διακοπών, συνεκτιμώντας τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες. 

 Μεθοδολογία υπολογισμού των Δεικτών Συνέχειας Τροφοδότησης σε επίπεδο 

Δικτύου: 

o Σαφής προσδιορισμός των διακοπών που λαμβάνονται κατά περίπτωση 

υπόψη για τον υπολογισμό των Δεικτών. 

o Κανόνες συγκέντρωσης, ομαδοποίησης και στάθμισης των επιμέρους 

διακοπών για υπολογισμό των Δεικτών 

o Μεθοδολογία αντιμετώπισης σύνθετων και ειδικών περιπτώσεων 

διαταραχών (π.χ. αλληλουχία διακοπών διαφορετικού αριθμού 

επηρεαζόμενων Χρηστών από κάθε επιμέρους διακοπή) 

 Αναθεώρηση Δεικτών σε περίπτωση που ο βαθμός πληρότητας ή ακρίβειας των 

πληροφοριών του Διαχειριστή του Δικτύου δεν είναι ικανοποιητικός 

 Παράδειγμα υπολογισμού των Δεικτών σε ενδεικτικό δίκτυο διανομής  

 

VIII. Όρια Ποιότητας Ενέργειας 

 Ανάλυση σκοπιμότητας επιβολής ενιαίων ορίων για ολόκληρο το Δίκτυο ή/και 

ορίων για διαφορετικά τμήματα του Δικτύου ή ομάδες Χρηστών, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Κώδικα. 

 

IX. Τήρηση ορίων ατομικών εγγυήσεων ποιότητας ενέργειας σε Χρήστες 

χωρίς εξατομικευμένη μέτρηση 

 Μεθοδολογία/κανόνες απόδειξης της παραβίασης Ορίων Ατομικών Εγγυήσεων 

για Χρήστες χωρίς εξατομικευμένη μέτρηση, βάσει μετρήσεων Ποιότητας 

Ενέργειας σε γειτονικούς χρήστες, διακριτά για: 

o Συνέχεια Τροφοδότησης 

o Ποιότητα Τάσης 
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X. Οικονομικά ανταλλάγματα Χρηστών σε περίπτωση παραβίασης Ορίων 

Ατομικών Εγγυήσεων 

 Διαδικαστικά θέματα στην περίπτωση Χρηστών με εξατομικευμένη μέτρηση 

 Διαδικαστικά θέματα στην περίπτωση Χρηστών χωρίς εξατομικευμένη μέτρηση 

 

XI. Συνέπειες παραβίασης Ορίων Ολικής Απόδοσης Ποιότητας Ενέργειας 

 Διαδικαστικά θέματα και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής του Άρθρου 33 του 

Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ αναφορικά με την επιβολή 

χρεώσεων/πιστώσεων στον Διαχειριστή στις περιπτώσεις αποκλίσεων των 

Δεικτών από τα αντίστοιχα Όρια Ολικής Απόδοσης. 

 

XII. Αποζημιώσεις σε περιπτώσεις βλαβών συσκευών καταναλωτών 

 Προσδιορισμός των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται αποζημίωση του 

Καταναλωτή για βλάβες σε συσκευές του 

 Περιγραφή των διαδικασιών υποβολής αιτήματος αποζημίωσης, των 

προϋποθέσεων και αρχών καθορισμού του ύψους της δυνητικής αποζημίωσης 

και των σχετικών διαδικασιών του Διαχειριστή του Δικτύου 

 

XIII. Αναφορά και δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων Ποιότητας 

Ενέργειας 

 Τυποποίηση περιεχομένου των ετήσιων εκθέσεων Ποιότητας Ενέργειας του 

Δικτύου προς τη ΡΑΕ 

 Διαδικαστικά θέματα και λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή και έγκριση 

των Εκθέσεων από τη ΡΑΕ, καθώς και τη δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα 

του Διαχειριστή 

 Ειδικότεροι κανόνες πρόσβασης των Χρηστών στις πληροφορίες του 

Διαχειριστή 

 

XIV. Έλεγχος πληρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών για την 

Ποιότητα Ενέργειας από το Διαχειριστή του Δικτύου 

 Διαδικασίες ελέγχου της πληρότητας και ακρίβειας των μετρήσεων και 

καταγραφών  

 Αντιμετώπιση ελλείψεων και σφαλμάτων 

 

Το Αντικείμενο με Α/Α 2 αφορά στην πρόταση και περιγραφή των αναγκαίων 

συστημάτων για την παρακολούθηση της Συνέχειας Τροφοδότησης και της 

Ποιότητας Τάσης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΔΗΕ.  

Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 

ΕΔΔΔΗΕ αναφορικά με την Ποιότητα Ενέργειας και την ικανοποίηση των σχετικών 

απαιτήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 138 του Κώδικα, ο Ανάδοχος θα 

εκπονήσει προτάσεις για τα παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενα ή υπό 

ανάπτυξη συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 

παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας του Δικτύου: 
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o Αξιοποίηση δυνατοτήτων υφιστάμενων ή υπό ανάπτυξη συστημάτων του 

ΔΕΔΔΗΕ για παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας (π.χ. υφιστάμενο 

σύστημα καταγραφής της Ποιότητας Ενέργειας σε 500 θέσεις του Δικτύου, 

διαθέσιμες και υπό ανάπτυξη υποδομές τηλεμέτρησης, υφιστάμενα και υπό 

ανάπτυξη Κέντρα Ελέγχου του Δικτύου (ΚΕΔ), χρησιμοποιούμενο σύστημα 

καταγραφής βλαβών και προγραμματισμένων εργασιών (ΣΑΒ/ΣΧ) κλπ.). 

o Τροποποιήσεις/επεκτάσεις των υφιστάμενων ή υπό ανάπτυξη συστημάτων του 

ΔΕΔΔΗΕ για αναβάθμιση της λειτουργικότητας και επέκταση των δυνατοτήτων 

τους αναφορικά με την παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας. 

o Νέα συστήματα και υποδομές που κρίνονται αναγκαία για τον σκοπό αυτόν. 

Οι ανωτέρω προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν την παρακολούθηση τόσο της 

Συνέχειας Τροφοδότησης, όσο και της Ποιότητας Τάσης, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Κώδικα και τις προβλέψεις του υπό εκπόνηση Εγχειριδίου, 

λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και δυνατότητες του ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι προτάσεις του Αναδόχου θα καλύπτουν τα ακόλουθα: 

 Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων νέων συστημάτων ή επεκτάσεων 

υφιστάμενων υποδομών, η οποία θα αναλύει τη σκοπιμότητα/αναγκαιότητά 

τους και θα καλύπτει την απαιτούμενη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά 

των κύριων συνιστωσών εξοπλισμού και λογισμικού. 

 Την αναγκαία επικοινωνία (διεπαφή για ανταλλαγή στοιχείων) και το είδος 

συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και υποδομών (νέων και 

υφισταμένων), καθώς και ενδεχόμενες υποστηρικτικές υποδομές εξοπλισμού 

και λογισμικού που μπορεί να απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί η 

συνεργασία τους. 

 Το προϋπολογιστικό κόστος για την ανάπτυξη των προτεινόμενων νέων 

συστημάτων ή την τροποποίηση υφιστάμενων, καθώς και εκτίμηση 

χρονοδιαγράμματος για τον προγραμματισμό των σχετικών έργων. 

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω πλήρους και ολοκληρωμένης ανάλυσης θα 

αξιοποιηθούν από τον Ανάδοχο για τη σύνταξη των αντίστοιχων τμημάτων του 

Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας (ενότητες Δ και Ε του Αντικειμένου με Α/Α 1), 

στην έκταση και τον βαθμό που ενδείκνυται για ενσωμάτωση στο Εγχειρίδιο. 

 

Προ της εκπόνησης των ανωτέρω υπηρεσιών που εντάσσονται στα Αντικείμενα με 

Α/Α 1 και Α/Α 2, ο Ανάδοχος θα προβεί σε ανασκόπηση της διεθνούς 

πρακτικής, με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, αναφορικά με τα θέματα 

Ποιότητας Ενέργειας που πραγματεύεται το υπό κατάρτιση Εγχειρίδιο, όπως τα 

παρακάτω (κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα): 

 

 Δείκτες Συνέχειας Τροφοδότησης και Ποιότητας Τάσης που χρησιμοποιούνται 

σε επίπεδο χρήστη και δικτύου. 

 Έκταση και τρόπος παρακολούθησης της Συνέχειας Τροφοδότησης και 

Ποιότητας Τάσης σε επίπεδο δικτύου – Μέθοδοι, συστήματα και διαδικασίες 

που χρησιμοποιούνται και τρόπος εφαρμογής. 

 Κανόνες υπολογισμού των Δεικτών Ποιότητας Ενέργειας σε επίπεδο Δικτύου. 

 Ζητήματα εξατομικευμένων μετρήσεων. 

 Οικονομικά ανταλλάγματα Χρηστών σε περίπτωση παραβίασης Ορίων 

Ατομικών Εγγυήσεων. 

 Συνέπειες παραβίασης Ορίων Ολικής Απόδοσης Ποιότητας Ενέργειας. 

 Αποζημιώσεις σε περιπτώσεις βλαβών συσκευών καταναλωτών. 

 Αναφορά και δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων Ποιότητας Ενέργειας. 
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 Έλεγχος πληρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών του Διαχειριστή του 

Δικτύου για την Ποιότητα Ενέργειας. 

 

Στόχος της ανασκόπησης είναι ο εντοπισμός των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και 

η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων προς τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να 

ληφθούν αποφάσεις ως προς την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των επιμέρους 

θεμάτων και τα ειδικότερα περιεχόμενα του Εγχειριδίου, για τις επόμενες φάσεις 

του Έργου. 

Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Δεν τίθενται ειδικές απαιτήσεις ως προς τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του 

Αναδόχου. Εφόσον είναι επιθυμητό από τον Ανάδοχο, είναι δυνατή η παραμονή 

στελεχών της ομάδας έργου του σε χώρους του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν συμφωνίας 

μεταξύ Αναδόχου και ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα, εφόσον στελέχη της ομάδας έργου του 

Αναδόχου απαιτείται να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, η 

Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τον σκοπό της παραμονής, τις κατ’ εκτίμηση 

χρονικές περιόδους και τον συνολικό αριθμό προσώπων. 

 

Για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση του «Έργου» θα πραγματοποιούνται τακτές 

συναντήσεις μεταξύ Αναδόχου και στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ στις εγκαταστάσεις του 

τελευταίου, κατ’ ελάχιστον σε μηνιαία βάση, με φυσική παρουσία των αναγκαίων 

μελών της ομάδας έργου του Αναδόχου, προκειμένου να παρουσιάζεται η πρόοδος 

του έργου, να συζητούνται επιμέρους θέματα, να διατυπώνονται παρατηρήσεις και 

υποδείξεις και να δίνονται κατευθύνσεις για τη συνέχιση των εργασιών του 

Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ ή 

εντεταλμένα από τον ΔΕΔΔΗΕ πρόσωπα, όπως αυτό απαιτείται για την ομαλή 

διεξαγωγή του «Έργου», σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ. Οι συναντήσεις 

θα πραγματοποιούνται σε χώρους γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα, από 08:00 

π.μ. έως 16:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τις επίσημες αργίες, 

όπως αυτές εφαρμόζονται για το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. Εφόσον απαιτηθεί, ο 

Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμετέχει σε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, όπως 

ιδίως η ΡΑΕ, προκειμένου να παρουσιάσει και υποστηρίξει τις αρχές και το 

ειδικότερο περιεχόμενο του υπό εκπόνηση Εγχειριδίου και εν γένει των 

παραδοτέων του «Έργου». 

 

 

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών προβλέπεται η υποβολή τεσσάρων (4) 

παραδοτέων. 

1. Το πρώτο παραδοτέο αφορά στην ανασκόπηση της διεθνούς πρακτικής 

αναφορικά με τα θέματα που πραγματεύεται το υπό κατάρτιση Εγχειρίδιο 

Ποιότητας Ενέργειας. Υποβολή εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος 

της Σύμβασης. 

2. Το Δεύτερο παραδοτέο περιλαμβάνει τα περιεχόμενα του Εγχειριδίου που 

αφορούν τη Συνέχεια Τροφοδότησης. Υποβολή εντός έξι (6) μηνών από 

την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. 

3. Το Τρίτο παραδοτέο περιλαμβάνει το πλήρες Εγχειρίδιο Ποιότητας 

Ενέργειας, με ενσωμάτωση των ζητημάτων που αφορούν την Ποιότητα 

Τάσης. Υποβολή εντός δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος της 

Σύμβασης. 

4. Τέταρτο παραδοτέο αποτελεί η πρόταση και περιγραφή των αναγκαίων 

συστημάτων για την παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας. Υποβολή 
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εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. Εφόσον 

απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των περιεχομένων του 

Εγχειριδίου (3ο Παραδοτέο) σε θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα για 

την παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας. 

 

Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ- 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜ. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ(*) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.  Υπεύθυνος 

Ομάδας 

Έργου - 

Οργάνωση 

και 

διοίκηση 

του έργου 

1 Πτυχιούχος 

ΑΕΙ με 

μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση 

5 Διοίκηση έργων 

αντίστοιχου 

αντικειμένου 

και αναλόγου 

μεγέθους και 

σημασίας με το 

έργο της 

παρούσας 

Διακήρυξης 

2.  Μέλος 

Ομάδας 

Έργου- 

Εκτέλεση 

του έργου 

3 Πτυχιούχος 

ΑΕΙ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απασχόληση ή 

παροχή 

υπηρεσιών σε 

φορείς και 

εταιρείες που 

έχουν κατά 

περίπτωση 

ρόλο Ρυθμιστή, 

Διαχειριστή 

Δικτύου 

Διανομής, 

Διαχειριστή 

Συστήματος 

Μεταφοράς ή 

Λειτουργού 

Αγοράς 

ηλεκτρικής 

ενέργειας(**) 
(*) Νοείται εντός της τελευταίας δεκαετίας. 
(**) Εναλλακτικά, και για ένα το πολύ μέλος της ομάδας έργου, μπορεί να γίνει επίκληση 

επαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας (χωρίς δέσμευση ως προς την ελάχιστη χρονική 
διάρκεια) ή/και ερευνητικού/επιστημονικού έργου σε ζητήματα Ποιότητας Ενέργειας συναφή 
με το αντικείμενο του παρόντος έργου και συστημάτων παρακολούθησης των διαστάσεων 
αυτής, κατά την τελευταία δεκαετία. 
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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 ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των 

ευρώ ………………………………….  

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

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

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

....για τη συμμετοχή του εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ. 

....................................... που θα γίνει  από σας στις 

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

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

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

................... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 

διακήρυξής σας και  των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων 

μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.  

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν 

λόγω Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον 

παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, 

σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτόν , και της παράδοσης απ’ αυτόν σε 

σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 

σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.  

 

Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά 

την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι  ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε 

από τις υποχρεώσεις του, που έχει  αναλάβει με τη συμμετοχή του στον 

εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα την υποχρέωση  να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς 

οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, 

σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να 

απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσι οδότηση, ενέργεια 

ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να 
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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. 

 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Προς  

 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                   

Ημερομηνία :  

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

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

 

Σας γνωρίζουμε ότι  εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί 

σας υπέρ των Διαγωνιζομένων σας (1) 

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

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

.....................:  (2) 

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

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

.....................:  (3) 

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

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

............................................................................ που 

εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην 

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

................ο δεύτερος στην .........................  

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

................. ο τρίτος στην ............................  

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

........... και που ενεργούν εν προκειμένω ως Κοινοπραξία και 

ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 

παραιτούμενοι  ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας 

προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, 

ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα 

άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς 

και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω 

άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες 

μέχρι του ποσού των ευρώ 

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

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

....................................................................για τη 

συμμετοχή των εν λόγω Προμηθευτών στο διαγωνισμό με αριθ. 
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.................................... που θα γίνει  από σας στις 

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

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

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

............. ...... σύμφωνα με τους όρους και  τις προδιαγραφές της 

διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των 

οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη 

τούτου.  

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των 

εν λόγω Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους 

στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτούς , και της 

παράδοσης απ’ αυτούς σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας , σε καμία όμως περίπτωση η 

εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εκτέλεση της σύμβασης αυτής.  

 

Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε 

κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι  οποιοσδήποτε απ’ τους εν λόγω Διαγωνιζομένους 

παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει  αναλάβει με 

τη συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω 

διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα την 

υποχρέωση  να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα 

με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για 

αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να 

ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή 

προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με 

αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση 

αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.  

 

Δηλώνουμε ακόμη, ότι  η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για ( τριάντα 

ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς)  οπότε αυτή η Εγγυητική 

Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας 

απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.  

Ακόμα δηλώνουμε ότι  θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως 

μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της 

εγγυήσεως.  

 

  



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

 

Σελ. 38 από 63 

 

 

 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Προς  

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

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

 

 

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

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

όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-

864 και 865-869 του  Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας 

που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, 

αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και 

ως αυτοφειλέτες υπέρ του Προμηθευτή σας 

....................................................................................................... που 

εδρεύει ή κατοικεί 

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

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

μέχρι του ποσού των ευρώ      

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

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

(€                         ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 

εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που 

ανέλαβε ο εν λόγω Προμηθευτή σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που 

συνομολόγησε μαζί  σας για την προμήθεια 

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

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

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

με αριθμό ......................................... αντ ίγραφο της οποίας 

μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου.  

 

 

2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την 

ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν 

λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει 

αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 

πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του 

παραπάνω Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 

ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια 

με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε 

δικαστική μεσεγγύηση. 

 

 

3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο 

Προμηθευτής σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω 

Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό 



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
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συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί 

με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 

 

 

  



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
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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  

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. 



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
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Ημερομηνία: ………………. 

1. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

2. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

3. Υπογραφή/Σφραγίδα: ………………  

 

 

 

  



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
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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  

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: ……………………………………………………………………………………. 

Α.1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: …………………………… ΠΡΟΣΦ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: …………………………….. 

  

Α.2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  

Α.2.1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………………………………………………............................................................

..... 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.    

2.    



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

 

Σελ. 43 από 63 

 

 

 

3.    

Α.2.2. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………………………………………………............................................................

..... 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.    

2.    

3.    

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ……………………………………………………………………………………. 

Β.1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: …………………………… ΠΡΟΣΦ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: …………………………….. 

  

Β.2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  

Β.2.1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………………………………………………............................................................

..... 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.    

2.    

3.    

Β.2.2. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………………………………………………............................................................

..... 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

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: ………………… 



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
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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  

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:   

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ……………………………………………………………………………………. 

Α.1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: …………………………… ΠΡΟΣΦ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: …………………………….. 

  

Α.2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  

Α.2.1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………………………………………………............................................................

..... 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ/

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

4.      

5.      

6.      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Α.2.2. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………………………………………………............................................................

..... 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ/

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦ. 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

4.      

5.      

6.      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ……………………………………………………………………………………. 

Β.1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: …………………………… ΠΡΟΣΦ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: …………………………….. 

  

Β.2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  

Β.2.1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………………………………………………............................................................

..... 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ/

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

4.      

5.      

6.      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Β.2.2. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………………………………………………............................................................

..... 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ/

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

ΠΡΟΣΦ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦ. 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

5.      

6.      

7.      

8.      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α + Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  
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6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι κατά τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς μου στον διαγωνισμό (να αναφερθούν τα στοιχεία 

της διακήρυξης):  

1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

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). 

1.2. 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), 

1.3. 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. 

1.4. 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),  

1.5. 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)10. 

                                            

10 Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016, το οποίο εφαρμόζεται κ

αι επί των φορέων του Βιβλίου ΙΙ του εν λόγω νόμου (δείτε άρθρο 305), με τη διακήρυξη είναι δ

υνατή παρέκκλιση από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού σε περίπτωση που συντρέχουν ε
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2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:  

2.1. Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

μου ή του ελληνικού δικαίου. (Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

προστίθεται: Στις ανωτέρω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και οι 

υποχρεώσεις μου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικές 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 11.  

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

3.1. Δεν έχω αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις μου που προβλέπονται 

στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016. 

3.2. Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου 

δραστηριότητες (επί αλλοδαπών: δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου) 12.  

                                                                                                                             

πιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλον

τος.  

11 Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 73, με τη διακήρυξη είναι δυνατή παρέκκλιση 

από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού σε περίπτωση που συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι 

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

σμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετι

κά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στη

ν καταβολή ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητ

α να προβεί στην εξόφληση των οφειλόμενων φόρων ή εισφορών μαζί με, κατά περίπτωση, 

τους δεδουλευμένους τόκους ή προστίμων ή στην  υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους.  Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ. 2 τελευταίο εδάφ

ιο «Η παρούσα παράγραφος 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». 

12 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 5 μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά παρέκκλιση να μην αποκλείει ένα

ν 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 σύμβασ
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4. ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

4.1. Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

4.2. Δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 

4.3. Δεν υπάρχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την 

πρότερη συμμετοχή μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 

4412/2016. 

4.4. Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης ή δημόσιας σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη 

σύμβαση παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις. 

4.5. Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωσης της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν 

έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.  

4.6. Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσω εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

4.7. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά μου.  

5. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον μου ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, να 

προσκομίσω εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

6. Σε περίπτωση που από την υποβολή της προσφοράς μέχρι την κλήση μου 

για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα 

ανωτέρω δηλούμενα, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω αμελλητί τον 

ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταβολή.  

  

                                                                                                                             

η λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματική

ς του λειτουργίας.  
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, με την ιδιότητά μου ως 

νομίμου εκπροσώπου (να αναφερθεί η ακριβής ιδιότητα, αναλόγως της νομικής 

μορφής της εταιρίας, π.χ. πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων 

σύμβουλος, διαχειριστής κλπ) της εταιρίας (να αναφερθεί η επωνυμία, η έδρα και 

ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο αριθμός Μ.Α.Ε. ή Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας) 

δηλώνω ότι κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της εταιρίας στον 

διαγωνισμό (να αναφερθούν τα στοιχεία της διακήρυξης):  

1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από 

τους ακόλουθους λόγους: 

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). 

1.2. 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), 

1.3. 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. 

1.4. 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),  

1.5. 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 
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ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α΄ 

215)13. 

 

 

2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:  

2.1. Η εταιρία δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής της ή του ελληνικού 

δικαίου. (Αν ο οικονομικός φορέας είναι ελληνική εταιρία ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, προστίθεται: Στις ανωτέρω 

υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις της εταιρίας 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικές ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 14.  

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

3.1. Η εταιρία δεν έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις της που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016. 

3.2. Η εταιρία δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες (επί 

αλλοδαπών: δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

                                            

13 Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016, το οποίο εφαρμόζεται κ

αι επί των φορέων του Βιβλίου ΙΙ του εν λόγω νόμου (δείτε άρθρο 305), με τη διακήρυξη είναι 

δυνατή παρέκκλιση από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού σε περίπτωση που συντρέχουν 

επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλο

ντος.  

14 Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 73, με τη διακήρυξη είναι δυνατή παρέκκλιση 

από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού σε περίπτωση που συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι 

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

σμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετι

κά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατ

ότητα να προβεί στην εξόφληση των οφειλόμενων φόρων ή εισφορών μαζί με, κατά περίπτωσ

η, τους δεδουλευμένους τόκους ή προστίμων ή στην  υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό γι

α την καταβολή τους.  Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ. 2 τελευταίο 

εδάφιο «Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώ

σει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλιση

ς που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των πρ

οστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους». 



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
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προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου) 15.  

4. ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

4.1. Η εκπροσωπούμενη από εμένα εταιρία  δεν έχει συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

4.2. Δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 

4.3. Δεν υπάρχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την 

πρότερη συμμετοχή της εταιρίας κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 

4412/2016. 

4.4. Η εκπροσωπούμενη από εμένα εταιρία  δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή δημόσιας 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη σύμβαση 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

4.5. Η εκπροσωπούμενη από εμένα εταιρία  δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωσης της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχω αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές.  

4.6. Η εκπροσωπούμενη από εμένα εταιρία  δεν έχει επιχειρήσει να 

επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να της 

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. 

4.7. Η εκπροσωπούμενη από εμένα εταιρία  δεν έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά της.  

5. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον μου ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, να 

προσκομίσω εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

6. Σε περίπτωση που από την υποβολή της προσφοράς μέχρι την κλήση της 

εκπροσωπούμενης από εμένα εταιρίας για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα ανωτέρω δηλούμενα, αναλαμβάνω την 

υποχρέωση να ειδοποιήσω αμελλητί τον ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταβολή.  

 

 

  

                                            

15 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 5 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 επιχειρ

ηματικής του λειτουργίας.  



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

 

Σελ. 52 από 63 

 

 

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

1. Σκόπιμο είναι, οι υπεύθυνες δηλώσεις να συντάσσονται επί του επισήμως 

εγκεκριμένου εντύπου. Αν δεν γίνει χρήση του εντύπου αυτού, στη δήλωση πρέπει 

να αναφέρονται όλα τα ατομικά στοιχεία του δηλούντος, όπως προβλέπεται στο 

επίσημο εγκεκριμένο έντυπο. 

2. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα που έχουν περισσότερους του ενός 

νόμιμους εκπροσώπους, η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται χωριστά από κάθε 

ένα από αυτούς (π.χ. επί ανωνύμων εταιριών από τον τον διευθύνοντα σύμβουλο 

καθώς και από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, , επί λοιπών εταιριών από 

όλους τους διαχειριστές κλπ). Προκειμένου για ενώσεις/κοινοπραξίες, η υπεύθυνη 

δήλωση υπογράφεται από κάθε μέλος/νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους. 

3. Σε περίπτωση που συντρέχει κάποιος από τους προβλεπόμενους στη 

διακήρυξη λόγος αποκλεισμού, αυτός πρέπει να δηλώνεται συγκεκριμένα στην 

υπεύθυνη δήλωση, οπότε ο προσφέρων, αν θεωρεί ότι έχει λάβει μέτρα, που παρά 

τον λόγο αποκλεισμού αρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, πρέπει να 

αναφέρει τα μέτρα αυτά και να προσκομίζει στην προσφορά του (Φάκελος Α΄ 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής») αποδείξεις για τη λήψη των επικαλούμενων 

μέτρων, ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να κρίνει για την επάρκειά τους.   

 

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, και σε σχέση με τον 

διαγωνισμό (να αναφερθούν τα στοιχεία της διακήρυξης) δηλώνω ότι: 

1. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών μου ανήλθε ως εξής ανά διαχειριστική χρήση: 

α) Χρήση … β) Χρήση … γ) Χρήση … (Να αναφερθεί ο κύκλος εργασιών των 

χρήσεων των τριών ετών πριν το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού). 

2. Το μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών μου, που προέρχεται από 

δραστηριότητες συναφείς προς το αντικείμενο της συμβάσεως του ανωτέρω 

διαγωνισμού ανήλθε ως εξής: α) Χρήση … β) Χρήση … γ) Χρήση … δ) Χρήση … 

ε) Χρήση … (Να αναφερθεί το μέρος του κύκλου εργασιών των χρήσεων των 

πέντε ετών πριν το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού, που προέρχεται από 

συναφείς προς το αντικείμενο του διαγωνισμού δραστηριότητες). 

3. Οι συναφείς δραστηριότητες για τις οποίες πρόκειται είναι οι εξής: … (Να 

αναφερθούν οι δραστηριότητες, τις οποίες ο προσφέρων θεωρεί συναφείς). 

4. Οι ανωτέρω δηλώσεις μου τεκμηριώνονται από τους ισολογισμούς των 

αντιστοίχων χρήσεων (Εναλλακτικά: Επειδή δεν έχω υποχρέωση σύνταξης 

ισολογισμών, οι ανωτέρω δηλώσεις μου τεκμηριώνονται από τα ακόλουθα 

επίσημα οικονομικά στοιχεία, που τηρώ σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει 

την επιχείρησή μου: …).  
5. Διαθέτω το με αριθμό …………………….. πιστοποιητικό ISO στο αντικείμενο 

………………., το οποίο έχει εκδοθεί από …………… στις … και ισχύει μέχρι … .  

6. Κατά την τελευταία πενταετία έχω εκτελέσει τις ακόλουθες συμβάσεις που 

έχουν αντικείμενο όμοιο προς την προκηρυχθείσα, όπως φαίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί:  

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

     

     



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
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Στην παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου των έργων που 

παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα. 

7. Έχω λάβει υπόψη μου τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί 

προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 

τόπο, όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.  

8. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον μου ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, να 

προσκομίσω εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά προσωρινού 

Αναδόχου που προβλέπονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 

9. Αναλαμβάνω επίσης την υποχρέωση, εφόσον μου ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ 

κατά την κρίση του, να προσκομίσω εγκαίρως και προσηκόντως οποιαδήποτε 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.  

10. Σε περίπτωση που από την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής έως την 

κλήση μου για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης επέλθει οποιαδήποτε 

μεταβολή στα ανωτέρω δηλούμενα, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω 

αμελλητί τον ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταβολή. 

 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, με την ιδιότητά μου 

ως νομίμου εκπροσώπου (να αναφερθεί η ακριβής ιδιότητα, αναλόγως της 

νομικής μορφής της εταιρίας, π.χ. πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, 

διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής κλπ) της εταιρίας (να αναφερθεί η 

επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο αριθμός Μ.Α.Ε. ή 

Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας), και σε σχέση με τον διαγωνισμό (να αναφερθούν τα 

στοιχεία της διακήρυξης) δηλώνω ότι:  

1. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε ως εξής ανά διαχειριστική 

χρήση: α) Χρήση … β) Χρήση … γ) Χρήση … (Να αναφερθεί ο κύκλος εργασιών 

των χρήσεων των τριών ετών πριν το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού). 

2. Το μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρίας, που προέρχεται από 

δραστηριότητες συναφείς προς το αντικείμενο της συμβάσεως του ανωτέρω 

διαγωνισμού ανήλθε ως εξής: α) Χρήση … β) Χρήση … γ) Χρήση … δ) Χρήση … 

ε) Χρήση … (Να αναφερθεί το μέρος του κύκλου εργασιών των χρήσεων των 

πέντε ετών πριν το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού, που προέρχεται από 

συναφείς προς το αντικείμενο του διαγωνισμού δραστηριότητες). 

3. Οι συναφείς δραστηριότητες για τις οποίες πρόκειται είναι οι εξής: … (Να 

αναφερθούν οι δραστηριότητες, τις οποίες ο προσφέρων θεωρεί συναφείς). 

4. Οι ανωτέρω δηλώσεις μου τεκμηριώνονται από τους ισολογισμούς των 

αντιστοίχων χρήσεων (Εναλλακτικά: Επειδή η εταιρία δεν έχει υποχρέωση 

σύνταξης ισολογισμών, οι ανωτέρω δηλώσεις μου τεκμηριώνονται από τα 

ακόλουθα επίσημα οικονομικά στοιχεία, που τηρώ σύμφωνα με τη νομοθεσία 

που διέπει την επιχείρησή μου: …).  

5. Η εταιρία διαθέτει το με αριθμό …………………….. πιστοποιητικό ISO στο 

αντικείμενο ………………., το οποίο έχει εκδοθεί από …………… στις … και ισχύει 

μέχρι … .  

6. Κατά την τελευταία πένταετία η εταιρία έχει εκτελέσει τις ακόλουθες 

συμβάσεις που έχουν αντικείμενο όμοιο προς την προκηρυχθείσα, όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΣ 



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
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ΑΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

     

     

     

     

Στην παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου των έργων που 

παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα. 

7. Έχω λάβει υπόψη μου τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί 

προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 

τόπο, όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.  

8. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον μου ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, να 

προσκομίσω εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

προβλέπονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 

9. Αναλαμβάνω επίσης την υποχρέωση, εφόσον μου ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ 

κατά την κρίση του, να προσκομίσω εγκαίρως και προσηκόντως οποιαδήποτε 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.  

10. Σε περίπτωση που από την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής έως την 

κλήση μου για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης επέλθει οποιαδήποτε 

μεταβολή στα ανωτέρω δηλούμενα, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω 

αμελλητί τον ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταβολή. 

 

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Σκόπιμο είναι, οι υπεύθυνες δηλώσεις να συντάσσονται επί του επισήμως 

εγκεκριμένου εντύπου. Αν δεν γίνει χρήση του εντύπου αυτού, στη δήλωση πρέπει 

να αναφέρονται όλα τα ατομικά στοιχεία του δηλούντος, όπως προβλέπεται στο 

επίσημο εγκεκριμένο έντυπο. 

2. Προκειμένου για προσφορές νομικών προσώπων που έχουν περισσότερους 

του ενός νόμιμους εκπροσώπους, η υπεύθυνη δήλωση αρκεί να υπογράφεται από 

ένα από αυτούς, που έχει σχετική εξουσία κατά το καταστατικό και τις τυχόν 

αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων.  
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8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 

 

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

(επωνυμία μελών, έδρα) 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Διεύθυνση: ………………………… 

Ταχ/Δνση: ………………………… 

 

 

Ημερομηνία: ………….. 

ΔΗΛΩΣΗ 

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

επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 3 (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), ως 

νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών: 1. (επωνυμία, έδρα), 2. (επωνυμία, έδρα), 3. 

(επωνυμία, έδρα), που δυνάμει του από ……………….. συμφωνητικού συνέστησαν 

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της διακήρυξης 

............/………….. με τίτλο …………………………………, δηλώνουμε ότι κάθε ένα από τα 

μέλη της ενώσεως/κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με 

τα λοιπά μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

 

Οι δηλούντες: 

1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 

2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 

3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  
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9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

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. 

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

τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των 

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

2.1. Σε πτώχευση. 

2.2. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  

2.3. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

2.4. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

2.5. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

2.6. 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 κατά τον χρόνο κοινοποίησης της ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών 

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

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

ότι κατά τον χρόνο κοινοποίησης της ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 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. Τους ισολογισμούς ή κατά περίπτωση, τα άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία 

του προσφέροντος, όπως αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση που υποβλήθηκε 

με την προσφορά του. 

6. Πιστοποιητικό ISO στο αντικείμενο … . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

βρίσκεται σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής, όσο 

και κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

7. Αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που 

τεκμηριώνουν την εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση συμβάσεων όμοιων 

προς την προκείμενη, όπως αυτές δηλώθηκαν στην υπεύθυνη δήλωση 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. 

8. Κατ΄απαίτηση του ΔΕΔΔΗΕ, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας των 

στελεχών της ομάδας έργου του προσφέροντος, η οποία εμπειρία αξιοποιήθηκε για 

την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων και τη βαθμολόγηση των Κριτηρίων της 

Παραγράφου 9.3 της παρούσας διακήρυξης. Τα αποδεικτικά μπορεί να είναι 

συμβάσεις απασχόλησης των μελών της ομάδας έργου, βεβαιώσεις εργοδοτών ή 
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πελατών (προκειμένου περί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών) ή άλλα έγγραφα 

τα οποία αποδεικνύουν το διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης των μελών 

της ομάδας. 

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

1. Τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου, όπως αναφέρονται για 

τα φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά 

τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που 

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

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

διοικητικού συμβουλίου,  

β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες 

κάθε διαχειριστή,  

γ) Για τις προσωπικές εταιρίες κάθε διαχειριστή, 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει, ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση.  

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του 

προσφέροντος ή, κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν 

προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κράτους καταγωγής του υποχρέου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, 

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

συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-

10-1961 που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. 

3. Εάν στην προσφορά ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει δηλώσει ότι στηρίζεται 

στις ικανότητες τρίτου ή τρίτων για την εκπλήρωση κριτηρίου/ων ποιοτικής 

επιλογής, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

υποβάλλονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (ανωτέρω υπό Α. παρ. 5 ή/και 6 

ή/και 7 ή/και 8) που τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των ίδιων κριτηρίων από τον 

τρίτο/τρίτους.  
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10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. 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. 

 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Εμπειρία 

Προσφέροντα 

στην εκτέλεση 

όμοιων 

συμβάσεων, 

συνολικής αξίας 

τουλάχιστον 

200.000 € κατά 

την τελευταία 

πενταετία 

ΝΑΙ   

2.  Επαγγελματική 

εμπειρία 

τουλάχιστον 5 

ετών εντός της 

τελευταίας 

δεκαετίας του 

υπευθύνου της 

ομάδας έργου 

ΝΑΙ   
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στη διοίκηση 

έργων 

αντίστοιχου 

αντικειμένου και 

αναλόγου 

μεγέθους και 

σημασίας με το 

έργο της 

παρούσας 

Διακήρυξης 

3. Επαγγελματική 

εμπειρία 

τουλάχιστον 3 

ετών από ένα 

τουλάχιστον 

μέλος της 

ομάδας έργου σε 

θέματα ρύθμισης 

της Διανομής 

ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά 

την τελευταία 

δεκαετία 

ΝΑΙ   

4. Επαγγελματική 

εμπειρία 

τουλάχιστον 3 

ετών από ένα 

τουλάχιστον 

μέλος της 

ομάδας έργου σε 

ζητήματα 

διαχείρισης 

Δικτύου στην 

Ελλάδα κατά την 

τελευταία 

δεκαετία 

ΝΑΙ   

5. Επαρκής 

επαγγελματική 

εμπειρία ή/και 

ερευνητικό-

επιστημονικό 

έργο από ένα 

τουλάχιστον 

μέλος της 

ομάδας έργου 

εντός της 

τελευταίας 

δεκαετίας, σε 

ζητήματα 

Ποιότητας 

Ενέργειας 

(Συνέχεια 

Ηλεκτρικής 

ΝΑΙ   
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Τροφοδότησης 

και Ποιότητας 

Τάσης) και 

συστημάτων 

παρακολούθησης 

των διαστάσεών 

αυτής 
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11. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Πατρώνυμο:  

4. Έτος γέννησης: 

5. Διεύθυνση κατοικίας:  

6. Τηλ/φαξ/email: 

 

ΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

1. Επωνυμία Ιδρύματος: 

2. Τίτλος Πτυχίου/Ειδικότητα: 

3. Έτος απόκτησης πτυχίου: 

 

ΙΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Α/Α ΕΡΓΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΑΠΟ ΕΩΣ 

1.       

2.       

3.       

 

ΙV. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

1.     

2.     

3.     

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

Α. Εκτενέστερη περιγραφή των έργων εκείνων του Πίνακα ΙΙΙ που είναι συναφή με 

τα αντικείμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών 2 έως 5 του Πίνακα του 

Παραρτήματος 10 του παρόντος τεύχους της Διακήρυξης. 

Β. Αντίγραφα των δημοσιεύσεων του Πίνακα ΙV. 

Γ. Προκειμένου για υπαλλήλους του προσφέροντος: 

Ο/Η ανωτέρω σημειούμενος/η είναι υπάλληλος του προσφέροντος. 

Υπογραφή /Σφραγίδα Προσφέροντος. 

_________________________________ 

Δ. Προκειμένου για υπαλλήλους προτεινόμενου υπεργολάβου του προσφέροντος: 

Ο/Η ανωτέρω σημειούμενος/η είναι υπάλληλος του προσφέροντος. 

Υπογραφή /Σφραγίδα Υπεργολάβου. 

_________________________________ 

Ε. Προκειμένου για μη υπαλλήλους του προσφέροντος/υπεργολάβου: 

Ο/Η ανωτέρω σημειούμενος/η έχω λάβει γνώση της υπ’ αριθμόν ……/………… 

διακήρυξης του ΔΕΔΔΗΕ και έχω δεσμευθεί έναντι του …………………………………. 

(προσφέροντος/υπεργολάβου) να συνεργαστώ μαζί του, εφόσον του ανατεθεί η 

σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς του. 

Υπογραφή στελέχους. 

______________________________ 

  



 

Διεύθυνση Δικτύου 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

 

Σελ. 62 από 63 

 

 

 

12. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 


