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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ …………………………………………. 
 
ΕΡΓΟ : ....................................................... 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Άρθρο 1 

 

Αναθέτων φορέας- Προϋπολογισμός Έργου- Κριτήριο ανάθεσης 
 

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις 

διατάξεις: 2 
- της Οδηγίας 2014/25/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  
- του ν. 4412/2016.  

- της παρούσας Διακήρυξης 
- του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» (Α΄ 30) και το π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

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

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας και με κριτήριο 
ανάθεσης 3 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη Αναδόχου στο Έργο 

«Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και 
Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου», συνολικού Προϋπολογισμού ΕΞΙ 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩΝ (6.000.000 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο 

                                                  
2 Γράφεται ανάλογα με την περίπτωση: 

● Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016 

- της Οδηγίας 2014/25/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  

- του ν. 4412/2016.  

- της παρούσας Διακήρυξης 

- του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30) και 

το π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών 

που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α΄ 66), όπως ισχύουν 

● Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του 

ν.4412/2016: 

-του ν. 4412/2016  

-της παρούσας Διακήρυξης 
3 Γράφεται ανάλογα με την περίπτωση: 

-   την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή).  ή  

-   την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (στην περίπτωση αυτή 

αναγράφονται οι συνεκτιμώμενες παράμετροι (π.χ. ταχύτητα, ασφάλεια, ακρίβεια 

κύκλος ζωής του έργου κ.λπ.) και η σχετική βαρύτητα κάθε μιας από αυτές για τον 

προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς) 
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Προϋπολογισμός αυτός είναι ενδεικτικός και δεν αποτελεί 4 το ανώτατο όριο 
προσφοράς.  

 
O Συνολικός Προϋπολογισμός περιλαμβάνει, την υλοποίηση του Έργου με περίοδο 
Εγγύησης καλής λειτουργίας του για ένα (1) έτος, , τις υπηρεσίες εκπαίδευσης 

του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ και τη συντήρηση του Έργου για τρία (3) έτη. 
Το προσφερόμενο ετήσιο τίμημα για τη συντήρηση δεν μπορεί να είναι κάτω από 

το δεκαπέντε στα εκατό (15%) του κόστους του εξοπλισμού και λογισμικού για 
την υλοποίηση του Έργου. 
 

Άρθρο 2 
 

Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για τη Διαδικασία 
Πρόσβαση στα στοιχεία του Διαγωνισμού 

 
1. Αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για τη Διαδικασία είναι η …........................., 

οδός ...................., αριθ. ......,πόλη...... Τ.Κ……, τηλ. …………… fax …… Ε-mail: 

…………………….. Πληροφορίες: …………. 
 

2. Η δημοσίευση είναι υποχρεωτική όπως ορίζει το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. 
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα: 
 

 Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 4 της 
παρούσας, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (www………..), 

όπου θα παραμείνουν αναρτημένα τουλάχιστον μέχρι και τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού και από όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση 
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση. 

 
 5Η Προκήρυξη σύμβασης κατά το άρθρο 293 ν. 4412/2016, συνταγμένη 

κατά το άρθρο 295 του ίδιου νόμου και το σχετικό τυποποιημένο έντυπο 
του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη για 
δημοσίευση στις ……………….. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
 

 Επίσης το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 6Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά 
έγγραφα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην 

δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr  

 

3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Υπηρεσία παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι και την …/…/…7  

                                                  
4 Αναγράφεται ένα από τα δύο: «αποτελεί» / «δεν αποτελεί». 
5 Το εδάφιο αυτό τίθεται μόνο για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του 

άρθρου 235 του ν. 4412/2016, για τις οποίες γίνεται δημοσίευση στην ΕΕΕΕ. 
6 Το εδάφιο αυτό τίθεται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ 
7 Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016 
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Οι αιτήσεις ενδιαφερομένων για διευκρινίσεις επί στοιχείων της Διακήρυξης, 
θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν μέχρι και την……. 8  

Η σχετική επικοινωνία γίνεται πάντοτε εγγράφως. 
 

 
Άρθρο 3 

 
Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 

 
9............................................................................................................ 
1. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού και λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή και 
θέση σε παραγωγική λειτουργία, την υποστήριξη στη διαδικασία πιστοποίησης 

από ανεξάρτητο φορέα εντός της περιόδου καλής λειτουργίας του Έργου και 
την επί τριετία συντήρηση μετά την Οριστική παραλαβή του Έργου «Υλοποίηση 
Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο 

Σύστημα της Ρόδου», εφεξής καλούμενο ως το «Έργο». 
2. Το Έργο θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του μη διασυνδεδεμένου 

Ηλεκτρικού Συστήματος της νήσου Ρόδου, που επιβάλλονται από τον Κώδικα 
Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ). 

3. Το Έργο θα καλύπτει επίσης τις ανάγκες λειτουργίας του Κεντρικού ΚΕΕ στην 
Αθήνα, αρχικά σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για το σύστημα της Ρόδου, με 
δυνατότητα επέκτασης σε όλα τα ΜΔΝ. 

4. Το Έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους συστήματα τα οποία θα 
επικοινωνούν μεταξύ τους και θα λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο: 

 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management System). 
 Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς (Market Management System). 
 Εταιρικά Συστήματα (Data Warehouse / Management Information 

System και Ηelpdesk). 
Το Έργο θα ενταχθεί πλήρως στο υφιστάμενο εταιρικό Πληροφοριακό Σύστημα 

του Διαχειριστή ΜΔΝ, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα μεταξύ 
τους. 

5. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση και τη συντήρηση του Έργου και 

                                                                                                                                                         
συμπληρώνεται η έκτη (6) ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 5 της 

παρούσας. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής 

εργάσιμη ημέρα. Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του 

ν. 4412/2016 συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η Υπηρεσία κατά τρόπο ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
8Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016 

συμπληρώνεται η δωδέκατη (12) ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 5 

της παρούσας. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη 

αυτής εργάσιμη ημέρα. Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 

235 του ν. 4412/2016 συμπληρώνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 5 της παρούσας. Σε περίπτωση που η 

ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. 
9Αναγράφεται η περιοχή του έργου με τον κωδικό NUTS, η περιγραφή του, περιληπτικά τα 

ουσιώδη χαρακτηριστικά του, ο κωδικός CPV, ο βασικός του εξοπλισμός ή εργασίες, οι 

απαιτήσεις για τον βασικό εξοπλισμό ή εργασίες, καθώς και τυχόν προβλεπόμενα 

δικαιώματα προαίρεσης κατά το άρθρο 43 των Γ.Ο. και το άρθρο 1 της παρούσας. 

Επιπλέον, για τυχόν άλλα προβλεπόμενα δικαιώματα προαίρεσης, γίνεται καταγραφή του 

είδους και της έκτασης των εργασιών που καλύπτουν και αναφορά στον προβλεπόμενο 

χρόνο άσκησής τους. 
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αναλυτικότερα: 
α. Τη μελέτη Λεπτομερούς Σχεδιασμού του Έργου. 

β. Την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού για τη 
λειτουργία του Έργου. 
γ. Την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση, δοκιμή, υποστήριξη για την πιστοποίηση των συστημάτων 
από ανεξάρτητο φορέα και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Έργου, 

πλήρως ενταγμένου στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή 
ΜΔΝ. 
δ. Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό του Διαχειριστή ΜΔΝ. 

ε. Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του Έργου, για περίοδο ενός (1) 
έτους από  την Αρχική παραλαβή του Έργου και την επιτυχή ολοκλήρωση της 

Φάσης Δ’ (Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας). Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης, ο ανάδοχος θα παρέχει ταυτόχρονα και υπηρεσίες συντήρησης, 

τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών του Έργου. 
στ. Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και 
αποκατάστασης βλαβών του Έργου για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της περιόδου 

εγγύησης και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
Έργου. 

6. Το Έργο θα εκτελεστεί και θα συντηρηθεί στη συνέχεια σύμφωνα με τις 
τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ που αναφέρονται 
στο Τεχνικό Μέρος της Διακήρυξης, Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών 

Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS) και οι οποίες θα 
εξειδικευτούν κατά τη φάση του Λεπτομερούς Σχεδιασμού του Έργου με βάση 

την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, ώστε να ικανοποιούνται οι τεχνικές και 
λειτουργικές απαιτήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ. 
Στο Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND 

FUNCTIONAL REQUIREMENTS) της παρούσας Διακήρυξης γίνεται γενική 
περιγραφή του Έργου και του Ηλεκτρικού Συστήματος της Ρόδου στο οποίο θα 

εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει το Έργο και αναλύονται οι τεχνικές και 
λειτουργικές απαιτήσεις των επιμέρους συστημάτων, τα παραδοτέα του Έργου, 
το πρόγραμμα εκτέλεσης, οι προβλεπόμενες δοκιμές ελέγχου καλής 

λειτουργίας του Έργου, οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας και επιδόσεων των 
επιμέρους συστημάτων, καθώς και οι απαιτήσεις συντήρησης του Έργου. 

7. Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης και την Οριστική Παραλαβή του Έργου, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει στη συνέχεια τη συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και 
τεχνική υποστήριξη για το Έργο για διάστημα τριών (3) ετών, με την 

υπογραφή της Σύμβασης Συντήρησης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με 
την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

8. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και 
αποκατάσταση βλαβών στο Έργο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και 
της περιόδου συντήρησης αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών και Λειτουργικών 

Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS) της παρούσας 
Διακήρυξης. 

9. Δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου τα παρακάτω: 
α. Οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ του Κεντρικού ΚΕΕ και του Τοπικού 
ΚΕΕ στη Ρόδο, καθώς και των τοπικών συστημάτων επικοινωνίας (Data 

Concentrators - Time Frequency Devices) στο Τοπικό ΚΕΕ Ρόδου με τους 
Υποσταθμούς και τους Σταθμούς Παραγωγής. Οι υπόψη τηλεπικοινωνιακές 

συνδέσεις θα υλοποιηθούν με ευθύνη του Διαχειριστή ΜΔΝ. 
β. Οι συρματώσεις από τα σημεία του πεδίου έως και την ενδιάμεση καμπίνα. 

γ. Υποδομές Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων στα πλαίσια συστήματος 
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τηλεμέτρησης Μονάδων Παραγωγής και Καταναλωτών. 
δ. Οι διαδικασίες τιμολόγησης και εκκαθάρισης της αγοράς των ΜΔΝ. 

Παραταύτα στο Έργο εντάσσεται η παροχή των αναγκαίων στοιχείων που 
προκύπτουν από τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης αγοράς και 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας προς το σύστημα τιμολόγησης και 

εκκαθάρισης της Αγοράς των ΜΔΝ. 
10.Το Έργο θα είναι γεωγραφικά κατανεμημένο στην Αθήνα και στη Ρόδο και θα 

εγκατασταθεί σε κατάλληλους χώρους, που θα διαθέσει ο Διαχειριστής ΜΔΝ, 
στις ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις του: 
 Το Κεντρικό Σύστημα, στην Αθήνα επί της οδού ………………. 

 Το Τοπικό Σύστημα της Ρόδου στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, εφεξής ΚΕΕ 
Ρόδου, στη Ρόδο, επί της οδού Λίνδου 100, Ροδίνι (Τ.Κ. 85100). 

 Ο τερματικός εξοπλισμός ελέγχου των Υποσταθμών, όπως παρακάτω: 
- Ρόδος, Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Αφάντου, Δ.Δ. Αφάντου, 

Πάροδος Επαρχιακής Οδού Ρόδου - Λίνδου, Θέση "Αφουρι" (Τ.Κ. 
85103). 

- Ρόδος, Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, Δ.Δ. Ιαλυσού, Προς 

Ραντάρ ΟΤΕ, Θέση "Κανδύλι" (Τ.Κ. 85101). 
- Ρόδος, Δήμος Ρόδου Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, Δ.Δ. Νότιας 

Ρόδου - Γενναδίου, Γενάδι (Τ.Κ. 85109). 
- Ρόδος, Δήμος Ρόδου Δημοτική Ενότητα Ρόδου, Δ.Δ. Ρόδου, επί της οδού 

Λίνδου 100 Ροδίνι (Τ.Κ. 85100). 

- Ρόδος, Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα  Σορωνής, Δ.Δ. Σορωνής. 
- Ρόδος, Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, Δ.Δ Κατταβιάς –

Κατταβιά, (Τ.Κ. 85109). ΑΗΣ Καταβιάς 
- Ρόδος, Δήμος Ρόδου Δημοτική Ενότητα Ρόδου, Δ.Δ. Ρόδου, Αυστραλίας 

108, (Τ.Κ. 85100) 

Τα επιμέρους συστήματα του Έργου θα εγκατασταθούν ως εξής: 
 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας: Στο ΚΕΕ Ρόδου. Στο Κεντρικό ΚΕΕ (Αθήνα) 

θα παρέχεται απομακρυσμένη πρόσβαση για λόγους εποπτείας. 
 Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς: Στο Κεντρικό ΚΕΕ (Αθήνα) και στο ΚΕΕ 

Ρόδου. Στο Κεντρικό ΚΕΕ θα παρέχεται επίσης απομακρυσμένη πρόσβαση 

για λόγους εποπτείας. 
 Εταιρικά Συστήματα (Data Warehouse / Management Information System 

και Helpdesk): Στο Κεντρικό ΚΕΕ στην Αθήνα. 
 
 

Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν 
απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το 

προσωπικό τους, που θα απασχολείται στo πλαίσιο της Σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή νομοθεσία, της 
τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου 

προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής 
τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 
 

Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των 

Υπεργολάβων, που απασχολούνται στo πλαίσιο της Σύμβασης, η Εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, 

διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία 
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της σύμβασης.  
 

Άρθρο 4 
 

Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 

 
Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και 

εγγράφων: 10

 
 η με αρ. …. προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),  
 η παρούσα Διακήρυξη, 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 

άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016) 

 Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης 

 Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
 Τεχνικές και Λειτουργικές Απαιτήσεις (TECHNICAL AND FUNCTIONAL 

REQUIREMENTS)Part A: General (Γενικά) 
 Part B: Energy Management System(Σύστημα Διαχείρισης 

Ενέργειας) 

 Part C: Market Management System(Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς) 
 Part D: Corporate Systems(Εταιρικά Συστήματα) 

 Part E: Deliverables (Παραδοτέα) 
 Part F: Project Execution (Εκτέλεση Έργου) 
 Part G: Testing, Availability, and Performance (Δοκιμές, 

Διαθεσιμότητα και Επιδόσεις) 
 Part H: Maintenance Requirements (Απαιτήσεις Συντήρησης) 

  
 Γενικοί Όροι Σύμβασης 
 Τεύχος «Ασφαλίσεις» 

 Τεύχος «Υποδείγματα», που περιλαμβάνει:  
-Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης. 

- Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)11 
- Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Συμπράξεις ή 
Κοινοπραξίες) Επιχειρήσεων 

- Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη Διαδικασία (Ελληνικά- Αγγλικά) 
- Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής (Ελληνικά- Αγγλικά) 

- Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης (Ελληνικά- Αγγλικά) 
- Εγγυητικές Επιστολές ανάληψης κρατήσεων (Ελληνικά- Αγγλικά) 
- Εγγυητικές Επιστολές καλής λειτουργίας (Ελληνικά- Αγγλικά) 

-Εγγυητική Επιστολή για Υλικά ΔΕΔΔΗΕ που χορηγούνται στον Ανάδοχο 
(Ελληνικά- Αγγλικά) 

- Κοινή Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου –Επιβλέποντα Μηχανικού 
(στο εν λόγω Τεύχος μπορεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας να παραλείπεται κάποιο υπόδειγμα 
και να παρατίθενται και άλλα Υποδείγματα) 

 

 12    

                                                  
10 Αναγράφονται κατά περίπτωση όσα θεωρούνται αναγκαία και ανάλογα με το Σύστημα 

προσφοράς. Η σειρά καταγραφής μπορεί να τροποποιείται από τις Υπηρεσίες. 
11 Αντί του ΕΕΕΣ, υποβάλλεται  το ΤΕΥΔ για διαγωνισμούς κάτω των ορίων δημοσιότητας  

    της ΕΕ. 
12 Κατά την κρίση της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία και σύμφωνα με τις ανάγκες 
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Τα ανωτέρω τεύχη της Διακήρυξης διατίθενται το μεν Εμπορικό Μέρος στην 

ελληνική γλώσσα, το δε Τεχνικό Μέρος στην αγγλική γλώσσα. 
 

 
 
 

Άρθρο 5 
 

Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς 
 

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. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα εκάστοτε 
ισχύοντα για την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης. 

 
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. 

 
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 17 της παρούσας. 

 

5. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, 
μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα κατά νόμο οριζόμενα. 
 
6. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι 
και την … . 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. από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή 
τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 

αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται είτε μετά την ως άνω ημερομηνία είτε με 

άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. Επίσης δεν εξετάζονται αιτήματα, όταν το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Ο 

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

                                                                                                                                                         
του έργου. 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας. Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή 

διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων http://www.promitheus.gov.gr και στο 
διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
7. Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των προσφερόντων σχετική 

με την παρούσα διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
Επικοινωνίες των προσφερόντων που επιχειρούνται με άλλο τρόπο δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Κάθε είδους επικοινωνία των υποψηφίων και των 

προσφερόντων προς τον ΔΕΔΔΗΕ γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τη 
λήξη του ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

(ώρα…) (εναλλακτική διατύπωση: μέχρι τις 19:00), διαφορετικά θεωρείται για 
κάθε συνέπεια ότι έγινε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 
8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 
Π1/2390/2013  
 

 
 

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: … ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής:  
 

Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ και από τον 
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 
χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 

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, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου.  

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

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 

την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον Αριθμό Ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 
Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών. 
 

3. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας είτε 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
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ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα και με τους προβλεπόμενους 

όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνονται/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.  
 

4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το 
Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του 

αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  
 

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. 

 
 
 

 
 

Άρθρο 6 
 

Συμμετοχή στην Ανοικτή Διαδικασία 

 
1. Οι προσφέροντες Οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
 

α) 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 ΣΔΣ του ΠΟΕ. 
 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 

συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 
 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε 
περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την 

μελλοντική δυνατότητα του προσφέροντα να λάβει, τυχόν, απαραίτητες 
εγκρίσεις.  

Ενδεικτικά, οι Ενδιαφερόμενοι θα αποκλείονται, εφόσον η έδρα τους δεν 
βρίσκεται σε ένα από τα παρακάτω κράτη:  

- Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

- Κράτη-Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  
- Ελβετική Συνομοσπονδία  

- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  
- Καναδάς  
- Ιαπωνία  

– Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας  
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- Ρωσική Ομοσπονδία  
- Αυστραλία  

- Βασίλειο του Μπαχρέιν  
- Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας  
- Ειδική Διοικητική Επαρχία Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας  

- Δημοκρατία της Ινδίας  
- Κράτος του Ισραήλ  

- Κράτος του Κουβέιτ  
- Μαλαισία  
- Σουλτανάτο του Ομάν  

- Δημοκρατία των Φιλιππίνων  
- Κράτος του Κατάρ  

- Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας  
- Δημοκρατία της Σιγκαπούρης  

- Δημοκρατία της Κορέας  
- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. 
 
3.Μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 

των προσωρινών συμπράξεων υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
254 του ν. 4412/2016 13.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 

ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 

 
4. Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6, 7, 8 και 9 της παρούσας, λαμβανομένων 

υπόψη των όρων και απαιτήσεων του άρθρου 10 της παρούσας.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων των 

άρθρων 6 και 9 της παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της 

ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 8 αρκεί να ικανοποιείται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης, ενώ η πλήρωση των απαιτήσεων του 

άρθρου 7 αρκεί να ικανοποιείται από ένα από τα μέλη της ένωσης ανά είδος 

κριτηρίων, όπως τυχόν προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο.  

Τα προαναφερόμενα όσον αφορά την πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 7 
και 8 της παρούσας, ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση στήριξης 

στις ικανότητες άλλων φορέων. 
 

5. Μέλος Προσφέρουσας Ένωσης Επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα 

και μέλος άλλης Προσφέρουσας Ένωσης Επιχειρήσεων, ούτε να υποβάλλει 
μεμονωμένη Προσφορά στη Διαδικασία. 
 

6. Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο. 

 

                                                  
13 Όταν στη Διακήρυξη απαιτείται από τον Προσφέροντα η εγγραφή σε τάξη ΜΕΕΠ 

προστίθεται η φράση «και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 714
 

Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας15

 
Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς (εφεξής Προσφέροντες) μπορεί να 

είναι: 
 

 

α) Επιχειρήσεις που έχουν εμπειρία κατασκευής Έργων, ως εξής:  
 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι έμπειροι στη μελέτη, κατασκευή και 

θέση σε εμπορική λειτουργία αντίστοιχου αντικειμένου και μεγέθους 
Πληροφοριακών Συστημάτων για Λειτουργούς ή Διαχειριστές Ανεξάρτητων 

ή Διασυνδεμένων Συστημάτων. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην υλοποίηση, κατά τα τελευταια οκτώ (8) έτη, τουλάχιστον σε 

δύο παρόμοια Έργα σε ηλεκτρικές εταιρείες συνολικής δαπάνης για το 
καθένα ίσης με το 50% της προϋπολογισμένης δαπάνης του 

προκηρυσσόμενου Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών 
και Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL 
REQUIREMENTS) της παρούσας Διακήρυξης το οποίο θα αφορά στα 

παρακάτω: 
 Λειτουργία, έλεγχος και αυτόματη ρύθμιση των ηλεκτρικών 

συστημάτων με βάση τα αποτελέσματα αγοράς ενέργειας και θα 
περιλαμβάνει εφαρμογές για την παρακολούθηση του ηλεκτρικού 
συστήματος και την αυτόματη ρύθμιση φορτίου συχνότητας σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα αγοράς ενέργειας καθώς και τη μελέτη, τον 
έλεγχο της ασφάλειας και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του 

Ηλεκτρικού συστήματος. 
 Λειτουργία αγοράς ενέργειας που θα γίνεται με εφαρμογές 

βελτιστοποίησης του κόστους παραγωγής σύμφωνα με 

τεχνικοοικονομικές προσφορές. 
 Μεγάλα Συστήματα Αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων 

διαφορετικών κατηγοριών από ετερογενή συστήματα με δυνατότητες 
συσχέτισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) για 

την παροχή πρόβλεψης και εκτίμησης της εξέλιξης των στοιχείων, 
μέσω γραφημάτων και αναφορών, για την υποβοήθηση στη λήψη 
αποφάσεων (Management Information Systems). 

 Συστήματα Βοηθείας για την παροχή εταιρικών πληροφοριών και την 
διαχείριση της αποκατάστασης βλαβών πληροφοριακών συστημάτων. 

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της απαιτούμενης εμπειρίας, οι 
προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν με το Φάκελο Β της 
προσφοράς τους, Πίνακα έργων. Κάθε έργο που ο διαγωνιζόμενος θα 

δηλώσει για την επιβεβαίωση της εμπειρίας του θα πρέπει να είναι σε 
πλήρη λειτουργία και να καλύπτει το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων 

                                                  
14 Εφιστάται η προσοχή στις Υπηρεσίες, ότι στη διατύπωση των κριτηρίων συμμετοχής δεν 

επιτρέπεται η χρήση όρων, που θέτουν γεωγραφικούς περιορισμούς ως προς την 

εμπειρία και τον τόπο προηγουμένως εκτελεσθέντων έργων. 
15 Τα αναφερόμενα στο άρθρο κριτήρια αφορούν και σε Ειδικά και σε Συνήθη Έργα, και 

από τα α1, α2, α3 επιλέγεται, με την αναγκαία προσαρμογή, από την Υπηρεσία που 

διενεργεί τη διαδικασία το καταλληλότερο, κατά την κρίση της, ανάλογα με τη φύση και 

τις ανάγκες του έργου. 
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εμπειρίας. Τα δύο τουλάχιστον έργα Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας των 
τελευταίων οκτώ (8) ετών που θα δηλωθούν θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και Σύστημα 
Διαχείρισης της Αγοράς, σε πλήρη λειτουργία και να λειτουργούν με 
αξιοπιστία κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

Οι διαγωνιζόμενοι για κάθε έργο που αναφέρουν προς απόδειξη της 
εμπειρίας τους, θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλουν ενυπόγραφη 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τους κυρίους των αντίστοιχων έργων στην 
οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και 
πληροφορίες: 

 Το όνομα της Επιχείρησης που είναι ο κύριος του έργου. 
 Αναλυτικά χαρακτηριστικά του έργου. 

 Το όνομα ή τα ονόματα των υπευθύνων παραλαβής και λειτουργίας 
του έργου για λογαριασμό της Επιχείρησης που είναι ο κύριος του 

έργου. 
 Τηλέφωνο/α, ΦΑΞ και e-mail των ανωτέρω υπευθύνων. 

 
 

 
β) ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  
 

 
(Η υποπερίπτωση β τίθεται σε ειδικές περιπτώσεις και εάν το αντικείμενο του έργου το απαιτεί, 
με σκοπό να προστίθενται απαιτήσεις για διάθεση στελεχών συγκεκριμένης εμπειρίας ή ειδικού 

εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου, ή για ό,τι άλλο κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο από 
την Υπηρεσία που δημοπρατεί το έργο) 

 

γ) …………………………………………………………………………………16
 

δ)………………………………………………………………………………17
 

Άρθρο 8 
 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

Να διαθέτουν……………………………………………………………………  

1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική – 
χρηματοοικονομική επάρκεια και συγκεκριμένα, η διαγωνιζόμενη εταιρεία 
πρέπει: 

 Ο μέσος κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων ετών (2014-2015-2016) 
να είναι τουλάχιστον ίσος με τον προϋπολογισμό του Έργου. 

2. Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, τα μέλη της πρέπει να πληρούν 
αθροιστικά τα παραπάνω κριτήρια εμπειρίας και οικονομικής – 
χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

 

                                                  
16 Αναγράφονται τυχόν επιπλέον απαιτήσεις σχετικές με περιβαλλοντικές (βιώσιμη 

πράσινη ανάπτυξη) και κοινωνικές παραμέτρους, κοινωνική ευθύνη, ΑΜΕΑ κλπ. 
17 Αναγράφονται λοιπά κριτήρια συμμετοχής κατά την κρίση της Υπηρεσίας τηρώντας σε 

κάθε περίπτωση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης και 

της διεύρυνσης της συμμετοχής. Τα κριτήρια πρέπει πάντοτε να καθορίζονται με 

αναφορά τις απαιτήσεις της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί.  
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(Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλλει 
απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και 
χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Για το σκοπό αυτόν, η Εταιρεία μπορεί να απαιτεί ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 
έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου 
κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. 

Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού. Μπορεί επίσης να απαιτεί κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης 
έναντι επαγγελματικών κινδύνων. 

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν 
υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των 
έργων. Η Υπηρεσία αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της 
σύμβασης  
Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν η 
Υπηρεσία προσδιορίζει τις μεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της 
σύμβασης. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και 
αποφυγή διακρίσεων. 
Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε 
επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η Υπηρεσία μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών 
που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο 
περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως.) 

 
 

Άρθρο 9 
 

Λόγοι αποκλεισμού 
 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 

β) 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 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) 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 το ν. 2803/2000 

(Α΄ 48), 
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δ) 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 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) 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 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

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 την εθνική 

νομοθεσία   

ή/και  

η Εταιρεία μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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 ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
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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. 

 
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 

2.  

Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραπάνω 

παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 

5 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.  

4.1 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
253 του ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, δηλαδή τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 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 και στο άρθρο 23 των Γενικών Όρων. 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ)  εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 

262 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν 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, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
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πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

23 της παρούσας, 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της Εταιρείας, 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, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

(ι) εάν δεν έχει εκπληρώσει με συνέπεια τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 
έναντι του ΔΕΔΔΗΕ στο παρελθόν. Δηλαδή18…………………………………… 

 

4.2 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι 

υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. 19Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Ονομαστικοποίηση 

μετοχών – Εξωχώριες Εταιρείες). 

6. Η Εταιρεία αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

                                                  
18 Αναγράφονται συγκεκριμένοι όροι για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης των 

συμβατικών υποχρεώσεων, μετά από σχετική συνεργασία με τη ΔΝΥ. Στο πλαίσιο αυτό 

πρέπει να ληφθεί υπόψη τυχόν απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την εισαγωγή 

«ποινολογίου» των αναδόχων, που παραβιάζουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

 
19 Τίθεται για συμβάσεις άνω του 1.000.000 € 
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διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 

βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4.   

7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

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

του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 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. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 

μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό). 

Άρθρο 10 

 
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

 
1. Εφόσον οι Προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν την οικονομική, 

χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτων, 

προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στα 
άρθρα 7 και 8 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να 
παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα Διακήρυξη εγγυήσεις. 

 

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να 
αποδείξει, ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα 

τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. 
Απόδειξη είναι το σχετικό συμφωνητικό των φορέων αυτών για τον σκοπό 
αυτό. 

 
2. Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Προσφέροντος και του τρίτου 

καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Προσφέροντα θα 
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί Ανάδοχος, στη Σύμβαση. 

 

3. Η συνδρομή λόγων αποκλεισμού κατά τις παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 9 θα 
ελεγχθεί και στο πρόσωπο των τρίτων φορέων, οπότε με την προσφορά πρέπει 

να υποβληθούν για τους τρίτους φορείς τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως και 
για τον προσφέροντα. 

 

Η Εταιρεία θα απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα 
που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 



18 
 

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 9 της παρούσας, τους οποίους 
ανέφερε η Εταιρεία. 

 
Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση 
φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 9 
της παρούσας. 

4. Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της 

επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς 
μπορούν, ωστόσο, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 
 

Ειδικότερα ο ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένη διακήρυξη επιβάλλει: 

 
Όσον αφορά προσωπικό με συγκεκριμένους τίτλους σπουδών, επαγγελματικά 
προσόντα ή εμπειρία, προκειμένου να εκτελεστούν οι εξής εργασίες: 

……………………………………………………………………………………………………………..……. , . 
την υποχρεωτική εκτέλεσή τους από το παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό, 

κατά την αναλυτική περιγραφή των εργασιών στο Συμφωνητικό. 20
Σε περίπτωση ανάγκης, αντικαθίσταται το προσωπικό από προσωπικό 

αντιστοίχων προσόντων της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

5. 21Εάν στον Προσφέροντα διατίθενται από τον τρίτο φορέα πόροι που 

συνίστανται στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας, ο ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, στον 
αναδειχθέντα Προσφέροντα και τον τρίτο τη σύναψη Κοινοπραξίας μεταξύ τους 

και την συμπερίληψη του κοινοπρακτικού τους στη Σύμβαση. 
 

 
Άρθρο 11 

 

Γλώσσα διαδικασίας 
 

1.Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων 

των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

2.Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

                                                  
20 Κατά την έκδοση βεβαιώσεων εμπειρίας η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη αυτή την 

αναλυτική περιγραφή εργασιών οι οποίες είναι διακριτές από τον γενικό συντονισμό του 

Έργου. 
21 Η παράγραφος αυτή αναγράφεται στην περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ θα επιβάλλει στον 

Διαγωνιζόμενο και τον τρίτο ιδιαίτερη δέσμευση. Η διαμόρφωσή της γίνεται από την 

Υπηρεσία ανάλογα με τις απαιτούμενες δεσμεύσεις, με παράλληλη αντίστοιχη 

διαμόρφωση του άρθρου 12 του Συμφωνητικού. Η Υπηρεσία σε ειδικά έργα, με πλήρη 

τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα και τον μη περιορισμό του ανταγωνισμού και κατόπιν 

συνεννόησης με την ΔΝΥ μπορεί να επιβάλει επιπλέον δεσμεύσεις αναφορικά με την 

δάνεια τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  
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αποδεικτικά έγγραφα 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 (Α' 188).  

 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 

διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ”Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 

1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και η μετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης, είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ”Apostile”, σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο καθώς επίσης και οι εγγυητικές επιστολές εφόσον 
ακολουθούν το συνημμένο στη Διακήρυξη υπόδειγμα μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 

 

Άρθρο 12 
 

Σύστημα προσφοράς 

 
1. Η Διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς22 που περιλαμβάνει 

μελέτη, κατασκευή, υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του 
έργου, την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, την περίοδο συντήρησης 
καθώς και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του τιμήματος 
της υλοποίησης του Έργου. 

 
 

 Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η 
Προσφορά του θα απορριφθεί. 

 

                                                  
22 Συμπληρώνεται ο τίτλος του Συστήματος προσφοράς που επέλεξε η Υπηρεσία και στη 

συνέχεια καταχωρείται το σχετικό κείμενο από τα συνημμένα υποδείγματα κατάλληλα 

διαμορφωμένο. 
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 Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά 
οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του 

νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 
 

 

 
 

Άρθρο 13 

 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

Οι Προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 
23……………………………… που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας 

αποσφράγισης των προσφορών. 
 
Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το 

ΔΕΔΔΗΕ, με τη συναίνεση των προσφερόντων και με αντίστοιχη παράταση της 
ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, για χρονικό διάστημα ίσο με την 

αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς κατ’ ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ματαιώνονται, εκτός αν ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 
οι λοιποί προσφέροντες. 
 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 14 

 
Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαδικασία 

 
1. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε Προσφέροντα, 

Εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με 
υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ για το ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ 

(120.000 ΕΥΡΩ), που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού Προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας για το έργο (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προαίρεσης) χωρίς ΦΠΑ, 

με ανάλογη στρογγυλοποίηση.  
 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

2. Η εγγύηση συμμετοχής θα εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα 

                                                  
23 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών προτείνεται να είναι 12 μήνες από τη διενέργεια 

όταν υπάρχει τεχνική αξιολόγηση, προσαυξημένη κατά 3 μήνες όταν απαιτείται 

προσυμβατικός έλεγχος από το ΕΣ. Η ελάχιστη διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

από 6 μήνες.  
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που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη 
συνδεδεμένα προς την ΕΕ, σε κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία 

περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 
139/27.06.97) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό ……24.. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Το 
κείμενο της ως άνω Εγγυητικής θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο τεύχος «Υποδείγματα». 
Ο Διαγωνιζόμενος εναλλακτικά των ανωτέρω εγγυήσεων, δύναται να υποβάλει 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου ποσού. 
 

4. Οι παραπάνω εγγυήσεις θα έχουν ισχύ το λιγότερο τριάντα (30) ημέρες μετά 
την ημερομηνία λήξης της ισχύος των προσφορών, όπως καθορίζεται ανωτέρω. 

Η Εταιρεία μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
5. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν:  

 
 ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 
 
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά ή  

 
 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή  
 

 αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τη 
Διακήρυξη. 

 
6. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες: 

 
 μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
 

 μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων 
προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
 
 μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), 
εφόσον απαιτείται. 

                                                  
24 Προστίθεται και τρίτες χώρες ανάλογα με την διαμόρφωση της παρ. 1 (ε) του Αρθρου 8 

της παρούσας. 
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Άρθρο 15 
 

Εναλλακτικές Προσφορές – Αποκλίσεις – Ισοδύναμες Τεχνικά Λύσεις25

 
1.Εναλλακτικές προσφορές26

 
- Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

 
2. Τεχνικές Αποκλίσεις: 
 

 
2.1.Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης οι 

οποίες οφείλονται σε τεχνικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες του 

προσφερόμενου εξοπλισμού ή / και συστημάτων θα γίνουν αποδεκτές από την 
Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές θα καταγραφούν στον 

Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται 
στο Τεύχος «Υποδείγματα» της Διακήρυξης. Στον υπόψη Πίνακα, επιπλέον, 
πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στους λόγους για τους οποίους προτείνεται η 
κάθε απόκλιση συνοδευόμενη από αντίστοιχη τεκμηρίωση, που να αποδεικνύει 
ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τη χρήση που 
προορίζεται. 

 
Στις αποκλίσεις αυτές από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Προσφέρων θα 
συμπεριλάβει μόνον όσες δεν βλάπτουν την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την 

αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, τη λειτουργικότητα και την απαιτούμενη ευκολία 
συντήρησης του εξοπλισμού.27 

 
Στη δικαιολόγηση των αποκλίσεων αυτών είναι απαραίτητο να αναφέρονται, 
μεταξύ άλλων, Έργα ίδια με το ζητούμενο, στα οποία έχει εγκατασταθεί και 

λειτουργεί επιτυχώς εξοπλισμός ή/και συστήματα με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες με τα προσφερόμενα. 

 
Τονίζεται ότι όσες από τις ανωτέρω αποκλίσεις δεν δικαιολογηθούν επαρκώς 
από τον Προσφέροντα, δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Εταιρεία και ο 

Προσφέρων, σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου, υποχρεούται να 
συμμορφωθεί πλήρως με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της Διακήρυξης χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή χρονική 
επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Για το σκοπό αυτό, στην περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει Τεχνικές 
Αποκλίσεις ο Προσφέρων πρέπει να συμπεριλάβει την Δήλωση στον φάκελο 

Β ότι το σύνολο των Τεχνικών αποκλίσεων της προσφοράς του αναγράφεται 
στον επισυναπτόμενο Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων και ότι για όλους τους 

υπόλοιπους όρους η προσφορά του συμμορφώνεται πλήρως προς τις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. Στην ανωτέρω Δήλωση να αναφέρεται ότι στην 

                                                  
25 Το παρόν άρθρο τίθεται ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του έργου και εάν η 

Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο. 
26Η παράγραφος αυτή τίθεται όταν ως κριτήριο ανάθεσης έχει επιλεγεί εκείνο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. 
27 Τα στοιχεία αυτά προσαρμόζονται (εμπλουτίζονται ή αφαιρούνται) από την Υπηρεσία 

που διενεργεί τη διαδικασία, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του έργου. 
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περίπτωση που ενδεχομένως στην Προσφορά του, διαπιστωθούν περαιτέρω 
αποκλίσεις ή αποκλίσεις που προκύπτουν από σχόλια, διευκρινίσεις, 

παρατηρήσεις, κ.λπ., τόσο κατά την αξιολόγηση του περιεχομένου του 
ΦΑΚΕΛΟΥ Β, όσο και κατά το διάστημα μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης, 
για τις οποίες δεσμεύεται, να μην προβάλει ουδεμία απαίτηση χρονική ή/και 

οικονομική, σε οποιοδήποτε στάδιο του γνωστοποιηθούν οι υπόψη αποκλίσεις. 
 

Στην περίπτωση προσφοράς που δεν περιλαμβάνει Πίνακα Τεχνικών 
Αποκλίσεων ο Προσφέρων πρέπει να συμπεριλάβει στο φάκελο Β υποχρεωτικά 
την Δήλωση περί πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της Διακήρυξης. 
 

Στο φάκελο Γ θα περιλαμβάνεται όμοιος Πίνακας τεχνικών αποκλίσεων στον 
οποίο θα περιλαμβάνεται το τίμημα άρσης κάθε απόκλισης. Το τίμημα αυτό 

μπορεί να είναι μηδενικό, αν μάλιστα δεν ορίζεται ρητά θα λογίζεται μηδενικό. 
 
2.2.Επίσης ο Προσφέρων πρέπει να συμπεριλάβει τη δήλωση ότι υποβάλει τον 

επισυναπτόμενο 28Πίνακα Εγγυημένων Μεγεθών, πλήρως συμπληρωμένο με 
όλα τα στοιχεία όπως αυτά ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Διακήρυξης, χωρίς κανένα σχόλιο, όρους ή προϋποθέσεις.  
Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης του Προσφέροντος με την υπόψη 
απαίτηση η προσφορά του θα απορριφθεί. 

 
3. Ισοδύναμες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Λύσεις: 

 
- Δεν γίνονται δεκτές Ισοδύναμες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές 

Λύσεις 

 
 

4. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε άλλη διαφορετική αντιμετώπιση από τον 
Προσφέροντα των αναφερομένων πιο πάνω διαδικασιών θα συνεπάγεται 
απόρριψη της Προσφοράς του. 

 

                                                  
28Η παράγραφος 2.2 τίθεται στα Ειδικά Έργα, ο δε Πίνακας Εγγυημένων Μεγεθών 

προσαρμόζεται κατάλληλα από την Υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία, ανάλογα με 

το είδος του Έργου. 
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Άρθρο 16 

 
Υποβαλλόμενα στοιχεία 

 

 
1.29Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της εκάστοτε ισχύουσας 
ΥΑ30, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται η…………… σε 

ηλεκτρονικό φάκελο.  

  
Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς περιέχει τρείς (3) Φακέλους και 

συγκεκριμένα: 
 α) Φάκελο Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
 β) Φάκελο Β «Τεχνική Προσφορά» και  

 γ) Φάκελο Γ «Οικονομική Προσφορά».  
Τα στοιχεία της προσφοράς που εκδίδονται από τον προσφέροντα 

υπογράφονται ψηφιακά από τον ίδιο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής.) 

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

ηλεκτρονικού φακέλου ο οικονομικός φορέας υποβάλει, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στην έδρα της Υπηρεσίας … την εγγύηση συμμετοχής σε πρωτότυπο.  
 

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». 
 

3. 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. 
 

4. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς ο προσφέρων σημαίνει με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Για να ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ ο 

χαρακτηρισμός στοιχείων της προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει στην 
προσφορά να περιλαμβάνεται και δήλωση, στην οποία να αναφέρονται ρητά 
όλες οι σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 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 

                                                  
29 Η συγκεκριμένη παράγραφος προστίθεται μόνο στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών και αντικαθιστά την άλλη. 
30 Σημερινό ισχύον άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 
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της. 
 

5. Λεπτομερείς οδηγίες για το περιεχόμενο της προσφοράς και τη διαδικασία του 
διαγωνισμού περιέχονται στα άρθρα 20 και 22 της παρούσας.  

 

6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.  
 

7. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Προσφερόντων επί των όρων, 
που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης, δεν γίνονται δεκτές και τυχόν 
προσφορές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα 

αποκλείονται από τη διαδικασία. 
 

8. Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους που συμμετάσχουν στη διαδικασία, ότι 
Προσφορά, η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια των άρθρων 6 

έως 10 της παρούσας, θα απορριφθεί. 
 

Άρθρο 17  

 
Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Εταιρεία μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την Εταιρεία δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 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 ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς 
το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα που θεσπίζονται με το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο 

δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

 
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της παραγράφου 1 δεν πρέπει να εισάγει 

διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια 

ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης. 

 
4. Η Εταιρεία μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 
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μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόκλησης, το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις 
λοιπές. 

 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την Εταιρεία, εάν 

επίκειται αποκλεισμός του προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 18 
 

Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

 
1. Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 31το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας, 

 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 της παρούσας. 

 
γ) 32 ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 

8 του ν. 3310/2005 (Α` 30). 

  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 

ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 

της ένωσης.  
 

                                                  
31 Γράφεται ανάλογα με την περίπτωση:  

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016  

«το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.»  

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016  

«την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.» 
32 Γράφεται για συμβάσεις εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης 

υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ.  
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με 33 το δικό του 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, για κάθε φορέα στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται. 

 
2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 
ορίστηκαν στα άρθρα 6,7,8 και 9 της παρούσας, κρίνονται α) κατά την 

ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 5, 
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 2234, και γ) 
κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας. Αν 

στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του 
άρθρου 5. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 
δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι (6) μηνών 

που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 5. 
 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

του άρθρου 9 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (άρθρα 6,7,8).  
 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 

κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9.  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης .35

                                                  
33 Γράφεται ανάλογα με την περίπτωση:  

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016  

«το δικό του Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.»  

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016 «την δική του υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.» 
34 Σε περίπτωση, που δεν αναβληθεί η διεξαγωγή του διαγωνισμού τα χρονικά σημεία α) 

και β)  συμπίπτουν.  
35 Γράφεται ανάλογα με την περίπτωση: 

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016]  

«στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης»   
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3. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9.   

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

3.1.για την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας: απόσπασμα του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα 
των δύο τελευταίων περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9. 

3.2.για την παράγραφο 2 του άρθρου 9: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα 

τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα  
 ασφαλιστική ενημερότητα  

 
3.3.για την παράγραφο 4(β) του άρθρου 9: πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους 
οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα 
το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση 

εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις 
Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα δεν φέρουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

 
3.4.Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. 3.1, 3.2 και 3.3 

πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 9, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

                                                                                                                                                         
Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016]  

«στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.» 
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που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 9 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 

υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

 

3.5.Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9, υποβάλλεται 

επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν 
συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου 4 του άρθρου 9, για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται 
πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, 

ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του 
Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

3.6. Δικαιολογητικά της παρ. 5 του Άρθρου 9. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου 5 
του άρθρου 9 υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη 
εταιρία:  

3.6.1.Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών 

χώρας της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

-πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές 
-αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν 

μόνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και 
τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η 
απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι 

οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 7 του παρόντος. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας 

τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:  

 πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να  

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.  
 αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, 

όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

εταιρείας με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς.  

 Κάθε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.      
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γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην 
οποία έχουν την έδρα τους, ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

 Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

 
 Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 

1% των μετοχών.  
 

 Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση 

μετόχων (με ποσοστό ίσο ή άνω του 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

 
Σε αντίθετη περίπτωση ο οικονομικός φορέας οφείλει να αιτιολογήσει τους 

λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι.  
 
Η εταιρεία δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται 

ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 
μόνο στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα 

διαδικασία. 
 

3.6.2. Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη 

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

του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», σύμφωνα με 
το υπόδειγμα…….., στο Τεύχος «Υποδείγματα». 

 

4. Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής 
καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας του άρθρου 7 36

 
4.1.37Επαγγελματική καταλληλότητα για την άσκηση της δραστηριότητας 
 

(α) Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ από την οποία να προκύπτει 
ότι τηρούνται τα κριτήρια του άρθρου 7.   

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 

περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 
 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

                                                  
36 Τα αιτούμενα δικαιολογητικά συμπληρώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 

της παρούσας 
37 Η παράγραφος 4.1. τίθεται όταν στο άρθρο 7 της παρούσας έχουν χρησιμοποιηθεί οι 

περιπτώσεις (α1) και (α2) δηλαδή ζητείται πτυχίο ΜΕΕΠ. 
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Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 7 της παρούσας. 

 
4.2. 38 Απόδειξη τεχνικής ικανότητας (Εμπειρίας) 
 

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της απαιτούμενης στο άρθρο 7 της 
παρούσας εμπειρίας, οι Προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν: 

 
39Πλήρως συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα  Έργων όπως καθορίζεται στο 
σχετικό άρθρο. Οι εν λόγω Πίνακες θα πρέπει να αναφέρουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των εν λόγω Έργων, την ημερομηνία σύναψης της 
Σύμβασης, όπως επίσης τη συμβατική και την πραγματική ημερομηνία 

περάτωσης του Έργου. Οι Πίνακες θα συνοδεύονται από συστατικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης και ικανοποιητικής λειτουργίας των επιμέρους 
αναγραφόμενων σε αυτούς Έργων. Οι επιστολές θα ληφθούν υπόψη μόνον 

εφόσον είναι υπογεγραμμένες αρμοδίως από τις ηλεκτρικές εταιρείες, στα 
δίκτυα των οποίων τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί ή από τους αντίστοιχους 

χρήστες. Οι Πίνακες που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν 
και αξιολογηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Εάν οι πιο πάνω Πίνακες δεν αποδεικνύουν, 

κατά την εύλογη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, την απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη 
Προσφορά θα απορριφθεί.  

 
 
 
4.3. Αναφορικά με τυχόν υπεργολάβους:  

 

 Δηλώσεις συνεργασίας υπεργολάβων (όπως αυτός καθορίζεται στη 
διακήρυξη), με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με τον 

Προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης του έργου.  
Η δήλωση συνεργασίας δύναται να προέρχεται από υπεργολάβο που 
αντικαθιστά τον αρχικώς δηλωθέντα. 

 
Εφόσον κάποιος εκ των ως άνω προτεινομένων υπεργολάβος δεν τύχει της 

                                                  
38 Η παράγραφος αυτή τίθεται εάν έχει επιλεγεί κάποιο από τα κριτήρια (α2) ή (α3) του 

άρθρο 9 της παρούσας και διαμορφώνεται κατάλληλα από την Υπηρεσία που 

δημοπρατεί το έργο ανάλογα με το κριτήριο που έχει επιλεγεί. 
39  Η περίπτωση α είναι ενδεικτική και αφορά κυρίως τα Ειδικά Έργα. Το σχετικό κείμενο 

προσαρμόζεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο και τη φύση του Έργου, με 

την προσθήκη, ενδεικτικά, και επιπλέον ζητούμενων στοιχείων, όπως: Πιστοποιήσεων 

εξοπλισμού, Εμπειρίας στελεχών, Διάθεσης εγκαταστάσεων εργοστασίου, 

Πιστοποιητικών δοκιμών τύπου 



32 
 

εγκρίσεως της Εταιρείας, ο Προσφέρων, υποχρεούται πριν την κατακύρωση 
της Σύμβασης να προτείνει για έγκριση στην Εταιρεία άλλον. 

 
 

5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του 

άρθρου 8 
 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται:  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και πρέπει να 
προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος του έργου 

 
5.1.40Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα των ισολογισμών του Προσφέροντος 

των τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση των λογαριασμών εκμετάλλευσης και 
των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο εφόσον ο 
Προσφέρων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. Εάν ο Προσφέρων είναι Ατομική ή 

Προσωπική Επιχείρηση και μόνο στην περίπτωση που η τελευταία δεν έχει 
υποχρέωση από το Νόμο να συντάσσει ισολογισμούς, θα υποβληθεί Υπεύθυνη 

Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η δραστηριότητα (τζίρος) του 
Προσφέροντος για το ίδιο πιο πάνω χρονικό διάστημα και για κάθε χρόνο 
χωριστά. Εάν ο προσφέρων λειτουργεί για διάστημα μικρότερο της τριετίας, 

απαιτείται η προσκόμιση ισολογισμών για το όποιο διάστημα λειτουργίας του 
και μόνον.  

 
5.2.Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι 

Προσφέροντες και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους.  

 
 

 
 
6. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων  

 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VIIΙ του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
 Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον 
επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 

 Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 
αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον 

οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας, όσον 
αφορά στις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

                                                  
40 Η παράγραφος τίθεται όταν ζητείται κύκλος εργασιών 
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απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον 

προσκομίζουν «ενημερότητα πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των κάτωθι δικαιολογητικών  

 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου της παραπάνω παραγράφου 3.1 της 
παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της παραπάνω παραγράφου 
3.2 της παρούσας 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ της 

παραπάνω παραγράφου 3.3 της παρούσας 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο, όσον αφορά στο λόγο 

αποκλεισμού του άρθρου 9 παρ.4. (θ)  
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των 

μετοχών της παραπάνω παραγράφου 3.6.  
  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, 

προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην ενημερότητα 
πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα 
είναι ασφαλιστικώς ενήμερα, ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της 

ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 

 
 
 

Άρθρο 19 
 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
 

Τα έγγραφα νομιμοποίησης του Προσφέροντος είναι τα εξής: 
 

1 Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
 

1.1.Όταν ο Προσφέρων είναι Α.Ε. 
 

α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το τελευταίο 

κωδικοποιημένο καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του 
μαζί με γενικό πιστοποιητικό μη μεταβολών από το ΓΕΜΗ έκτοτε ή 

αντίστοιχα στοιχεία του ΓΕΜΗ.  
β. Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά 

με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.  

γ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.  

δ.  Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. 
με το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στη Διαδικασία προκειμένου να 
αναληφθεί το δημοπρατούμενο Έργο στην οποία θα καθορίζεται και το 

πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την 
Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος……………………………41 που 

                                                  
41 Ορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία η επιθυμητή περιοχή της έδρας 
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εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 
διεξαγωγή της Διαδικασίας. 

 
1.2.Όταν ο Προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. 
 

α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το τελευταίο 
κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του 

μαζί με γενικό πιστοποιητικό μη μεταβολών από το ΓΕΜΗ έκτοτε ή 
αντίστοιχα στοιχεία του ΓΕΜΗ. 

 

β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται 
έγκριση συμμετοχής στη Διαδικασία προκειμένου να αναληφθεί το 

δημοπρατούμενο Έργο και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, 

κάτοικος ……………………42 που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. 

 

1.3. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ι.Κ.Ε. 
 

α. Πράξη σύστασης της εταιρείας. 
β. Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) περί κατάθεσης του 

Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν μετά την 

έκδοση αυτού. 
γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται 

έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, προκειμένου να αναληφθεί η 
δημοπρατούμενη Παροχή υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα 
πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και 

ο αντίκλητος, κάτοικος … 43 που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

 
1.4. Όταν ο Προσφέρων είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) 

 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης και των 
τυχόν τροποποιήσεών του με βεβαίωση του ΓΕΜΗ περί εταιρικών 

μεταβολών. 
β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 

που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και τον 

αντίκλητο, κάτοικο …………… 44 που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. 

 
1.5. Όταν ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως 

την Προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με θεώρηση από την αρμόδια 

Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό 
του αντικλήτου του, κατοίκου …………… 45 που εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της 
Διαδικασίας. 

                                                                                                                                                         
του αντικλήτου. 

42 Βλέπε υποσημείωση 45 
43 Βλέπε υποσημείωση 45 
44 Βλέπε υποσημείωση 45 
45 Βλέπε υποσημείωση 45. 
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2. Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις   

 
2.1. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη 

σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 

κλπ.  
2.2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό 

της, για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη Διαδικασία, στην οποία θα 
καθορίζεται επίσης και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 
υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος ………………… 
46 που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με 
τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. 

Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές της 
Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. 

 
3.  Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, γίνονται αποδεκτές 

ισοδύναμες δηλώσεις κατά το δίκαιο της χώρας τους.  

 
4. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που χορηγήθηκε από τον 

ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης και των 
τυχόν Συμπληρωμάτων της, καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπικών 
συνθηκών του Έργου.  

 
4.1. Στην περίπτωση υποβολής Προσφορών από Ενώσεις (κοινοπραξίες /  

συμπράξεις) μεταξύ Επιχειρήσεων, κάθε μία Επιχείρηση θα υποβάλει:  
 

α) Δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στην Ένωση (κοινοπραξία / 

σύμπραξη), με την οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις 
συνέστησαν την εν λόγω Ένωση για να αναλάβουν το Έργο μαζί και ότι 

ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη συμμετοχή 
τους στη Διαδικασία και την εκτέλεση του Έργου, ενιαία, αδιαίρετα και σε 
ολόκληρο.  

 
β) Το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης 

της Ένωσης (κοινοπραξίας / σύμπραξης), ή δεσμευτική δήλωση 
συνεργασίας με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών ή σχετικό 
προσύμφωνο ή επικυρωμένο αντίγραφο προσυμφώνου στο οποίο θα 

φαίνονται η έδρα, ο κοινός εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 
μέλους. 

 
 

Άρθρο 20  

 
Περιεχόμενο Προσφοράς 

 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων υποβάλεται 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας και περιλαμβάνει, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

 

                                                  
46 Βλέπε υποσημείωση 45. 
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(α) ξεχωριστό 47σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά   
Συμμετοχής» (Φάκελος Α) 

(β) ξεχωριστό 48σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(Φάκελος Β) (όπου απαιτείται) 

(γ) ξεχωριστό 49σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω. 
 

50Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται πίνακας περιεχομένων, στον 
οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται με την αρίθμηση, 
βάσει του παρόντος Άρθρου και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. 

 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 

αναφέρονται, στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, 
ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.  

 
Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, 
και μόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 

αυτού, αλλιώς η προσφορά θα απορριφθεί. 
Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 

γίνονται δεκτά σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 και σε απλά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα των αρχικών εγγράφων, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών. 
Ειδικότερα για τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τους και για τα 
ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αντιγράφων που 

έχουν επικυρωθεί από δημόσια αρχή ή από δικηγόρο.  
Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή γίνονται δεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 
2. Φάκελος Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 
2.1. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει τα ακόλουθα:  

 
α) 51…………………..το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης του άρθρου 18.1 

της παρούσας και  
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 14 της παρούσας 


2.2.52Ως προς το Ε.Ε.Ε.Σ. επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 

                                                  
47 Η λέξη διαγράφεται σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 
48 Η λέξη διαγράφεται σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 
49 Η λέξη διαγράφεται σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 
50 Το εδάφιο προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
51 Γράφεται ανάλογα με την περίπτωση:  

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016]  

«Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»   

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016]  

«Την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.» 
52 Η παράγραφος τίθεται σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 
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2.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει με χρήση της υπηρεσίας eEΕΕΣ το ηλεκτρονικό 
ΕΕΕΣ για τον παρόντα διαγωνισμό και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή 

αρχείων XML και PDF. Τα αρχεία αυτά έχουν αναρτηθεί στο χώρο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ. Το 
ψηφιακό υπογεγραμμένο αρχείο eΕΕΕΣ μορφής .pdf αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ενώ το αρχείο XML έχει αναρτηθεί 
για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν την απάντησή τους.  
 
2.2.2. Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά στο αρχείο μορφής XML 

από το χώρο το διαγωνισμού, το αποθηκεύει στον υπολογιστή του και εν 
συνεχεία οφείλει να μεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
προκειμένου να συμπληρώσει τα κατάλληλα πεδία και να παραγάγει την 

απάντησή του σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένου.  
 
2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποβάλει το ψηφιακά υπογεγραμμένο eΕΕΕΣ σε 

μορφή .pdf και σε μορφή xml στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» 

 
 
 

3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει (μαζί με Πίνακα 
Περιεχομένων) : 

 
53Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.  
Ο Φάκελος Β «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή .pdf, 

τα οποία, εφόσον προέρχονται από τον προσφέροντα, υπογράφονται ψηφιακά 
από αυτόν: 

 

3.1. Πλήρως συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα Έργων σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
παρούσας Διακήρυξης. 

Στον εν λόγω πίνακα θα πρέπει να αναφέρονται ανά Έργο η ημερομηνία 
σύναψης της Σύμβασης, όπως επίσης η πραγματική ημερομηνία 

εγκατάστασης. Ο Πίνακας αυτός θα συνοδεύεται από συστατικές επιστολές 
ικανοποιητικής λειτουργίας των επιμέρους αναγραφόμενων σε αυτούς 
στοιχείων του εξοπλισμού. Οι επιστολές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον 

είναι υπογεγραμμένες αρμοδίως από τις ηλεκτρικές εταιρείες, στα δίκτυα των 
οποίων τα υλικά αυτά έχουν ενταχθεί ή από τους αντίστοιχους χρήστες. Ο 

Πίνακας που ζητείται παραπάνω θα εξετασθεί, επαληθευθεί και αξιολογηθεί 
από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των Προσφορών. Εάν ο πιο 
πάνω Πίνακας δεν αποδεικνύει, κατά την εύλογη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, την 

απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα απορριφθεί.  


                                                  
53 Οι παράγραφοι τίθενται σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 
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3.2.54 Πρόγραμμα Κατασκευής του έργου που θα περιλαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα Στάδια Εκτέλεσης του Έργου και θα ικανοποιεί τις βασικές 

προθεσμίες περάτωσης του Έργου. 
 

55

 Την γενική περιγραφή της πρότασης των διαγωνιζομένων για την εκτέλεση 
του έργου, την ομάδα εκτέλεσης και παρακολούθησης του έργου με τα 

σχετικά βιογραφικά και την μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσει για την 
εξασφάλιση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος καθώς και τον τρόπο 
διοίκησης του έργου. 

 Την Αναλυτική Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζομένων η οποία θα πρέπει 
απαραιτήτως να ακολουθεί την ίδια δομή του Τεύχος Τεχνικών και 

Λειτουργικών Απαιτήσεων (TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS) 
και στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά Σημείο προς Σημείο η τεχνική 

πρόταση, ο τρόπος, ο εξοπλισμός, το λογισμικό και οι απαιτούμενες 
ενέργειες και υπηρεσίες που θα παράσχει ο διαγωνιζόμενος για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων και την πλήρη συμμόρφωσή του με αυτές. Η 

Αναλυτική Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από τον 
Συνοπτικό Πίνακα Συμμόρφωσης της Τεχνικής Προσφοράς που θα έχει την 

ίδια δομή και στον οποίο θα αποτυπώνεται η συμμόρφωση του 
διαγωνιζομένου σε κάθε μία από τις απαιτήσεις με τη σχετική παραπομπή 
στην αναλυτική προσφορά. 

 Λεπτομερή τεχνική περιγραφή των Προσφερόμενων προϊόντων Υλικών –
Λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου. 

 Περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου και της οργανωτικής δομής των 
διαγωνιζομένων για την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν την Περίοδο 
της Εγγύησης και την Περίοδο Συντήρησης για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων Συντήρησης (εξασφάλιση των χρόνων αποκατάστασης βλαβών, 
των ανταλλακτικών, ομάδες εξειδικευμένων τεχνικών κ.λπ.). 

 Το προτεινόμενο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των διαγωνιζομένων για την 
κατασκευή του Έργου, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα Στάδια 
Εκτέλεσης του Έργου και θα ικανοποιεί τις βασικές προθεσμίες περάτωσης 

του Έργου. 
 

 
 

 

3.3. Πίνακας Τεχνικών Αποκλίσεων, εφόσον προβλέπεται από τη Διακήρυξη. Στον 
Πίνακα αυτό δεν θα αναφέρονται τα τιμήματα για την άρση των τεχνικών 

αποκλίσεων. 
 
 

3.4. Δήλωση ότι στο Φάκελο Γ΄ «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται 
ταυτόσημος με τον αναφερόμενο στην παράγραφο 3.3 Πίνακας Τεχνικών 

                                                  
54 Η παράγραφος 3.2 συμπληρώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας που διενεργεί τη Διαδικασία. Τίθενται κατ’ ελάχιστο οι βασικές 

εργασίες του Έργου σε συσχετισμό με τις βασικές προθεσμίες περάτωσης ή 

οποιουσδήποτε άλλους όρους που τυχόν καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 
55 Οι παράγραφοι 3.3 έως 3.6 είναι ενδεικτικές και αφορούν κυρίως τα Συνήθη έργα. Από 

αυτές περιλαμβάνονται όσες κρίνονται απαραίτητες από την Υπηρεσία που δημοπρατεί 

το Έργο και τροποποιείται ανάλογα η αρίθμηση. Επίσης αναγράφεται ο αριθμός των 

απαιτούμενων αντιγράφων, σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον αντίγραφα. 
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Αποκλίσεων με συμπληρωμένο το τίμημα άρσης των αποκλίσεων. 
Μη υποβολή της εν λόγω Δήλωσης συνεπάγεται απόρριψη της Προσφοράς. 

 
3.5.56Όλα τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές τεχνικά 

στοιχεία, όπως: (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)  

Όλες οι απαιτούμενες μελέτες, προδιαγραφές, τεχνικές περιγραφές, σχέδια 
και στοιχεία, με αναλυτικές πληροφορίες αρχών σχεδιασμού και λειτουργίας 

για κάθε τμήμα του προσφερόμενου Εξοπλισμού του Έργου, σύμφωνα με 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην έκταση που απαιτείται για την 
πληρότητα της προσφοράς, καθώς και για κάθε τμήμα που προσφέρεται με 

απόκλιση, η οποία περιλαμβάνεται στον Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων 
3.6.  Τις σελίδες των Τεχνικών Προδιαγραφών, στις οποίες ζητείται η 

συμπλήρωση στοιχείων, κατάλληλα συμπληρωμένες. 

 
3.7. Πρόγραμμα κατασκευής, παράδοσης και εγκατάστασης του Εξοπλισμού μαζί 

με λεπτομερειακό Πρόγραμμα Έργου.57 

 
3.8. Πληροφοριακούς Καταλόγους των Εταιριών κατασκευής .58 

 
3.9. Ενδεικτικός Πίνακας ανταλλακτικών του βασικού εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθούν στο Έργο, ο οποίος θα προταθεί στο συμβόλαιο 
συντήρησης, και θα περιέχει ενδεικτικές τιμές για πληροφοριακούς λόγους.  
Μη υποβολή του εν λόγω Πίνακα συνεπάγεται απόρριψη της Προσφοράς. 

 
 

 
4. Φάκελος Γ «Οικονομική Προσφορά» 
 

4.1.59Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον Φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση 

διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

υπερισχύει το τελευταίο. 
 
4.2. Ο φάκελος Γ «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο/α, ως προς 

τη μορφή και το περιεχόμενο, το/α χορηγηθέν/ντα από την Εταιρεία ειδικό/α 
έντυπο/α Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 4 της παρούσας. 

 Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη 
πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια και να φέρουν την υπογραφή και τη 

                                                  
56 Η παράγραφος 3.8 είναι ενδεικτική και αφορά στην πλήρη μορφή της κυρίως τα Ειδικά 

Έργα. Περιλαμβάνεται σε αυτήν κατ’ ελάχιστο η αναφορά σε τυχόν προσφερόμενα κατά 

ισοδύναμο τρόπο τμήματα του Έργου. Επίσης αναγράφεται ο αριθμός των 

απαιτουμένων αντιγράφων, σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον αντίγραφα. 
57 Η παράγραφος 3.10 προσαρμόζεται και συμπληρώνεται αναλόγως, από την Υπηρεσία 

που δημοπρατεί το έργο  
58 Η παράγραφος 3.8 είναι δυνητική και τίθεται από την Υπηρεσία που δημοπρατεί το έργο 

κατά περίπτωση. Περιγράφεται το ζητούμενο μηχάνημα ή αντικείμενο του εξοπλισμού 

κατά την κρίση του αρμόδιου ΒΟΚ  
59 Η παράγραφος τίθεται σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 
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σφραγίδα του προσφέροντος.  
 

Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι, 
προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το προσφερόμενο τίμημα. 

 
4.3. Με βάση την παρούσα Διακήρυξη, ο διαγωνισμός αφορά σε Ανοικτή 

Διαδικασία που  διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

4.4. Οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν την Προσφορά τους σύμφωνα με τα 

Υποδείγματα Δ.7 και Δ.8 α και β του Τεύχους E6 «Υποδείγματα» της παρούσας 

Διακήρυξης. Η συμπλήρωση των Πινάκων αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει 

με ευκρίνεια. 

Ειδικότερα, τα έντυπα που θα υποβάλλει ο Διαγωνιζόμενος για την παρούσα 

Διακήρυξη, δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα 

Προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη, προμήθεια και κατασκευή, είναι: 

α. «Συνοπτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς», στον οποίο θα 

αναφέρονται συνολικά ο εξοπλισμός, το λογισμικό και οι υπηρεσίες 

(εγκατάστασης, παραμετροποίησης, μετάπτωσης και θέσης σε 

παραγωγική λειτουργία, δοκιμών, υποστήριξης στη διαδικασία 

πιστοποίησης, εγγύησης, συντήρησης και εκπαίδευσης) για το Έργο 

στο σύνολό του με τις αντίστοιχες συνολικές τιμές. 

β. «Συγκεντρωτικός Πίνακας Εξοπλισμού, Λογισμικού, Υπηρεσιών και 

Τιμών» στον οποίο θα αναφέρονται συγκεντρωτικά ο εξοπλισμός, το 

λογισμικό και οι υπηρεσίες για καθένα από τα επιμέρους Συστήματα 

του Έργου με τις αντίστοιχες συνολικές τιμές. 
γ. «Αναλυτικός Πίνακας Εξοπλισμού, Λογισμικού, Υπηρεσιών και Τιμών» 

στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά ο εξοπλισμός, το λογισμικό και 
οι υπηρεσίες για καθένα από τα υποσυστήματα των Συστημάτων του 

Έργου με τις αντίστοιχες ποσότητες, θέσεις εγκατάστασης και τιμές. 
δ. Πίνακας Τεχνικών Αποκλίσεων συμπληρωμένο με τα αντίστοιχα τιμήματα 

για την άρση τους. 

ε. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος σε περίπτωση κοινοπραξίας/σύμπραξης. 

4.5. Οι Διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν τους αναφερόμενους παραπάνω Πίνακες 

α, β και γ. 

Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσφέρουν Τίμημα σε ΕΥΡΩ 

αποκλειστικά, ΣΤΑΘΕΡΟ. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Διαγωνιζόμενου προς την απαίτηση 

αυτή η Προσφορά του θα απορριφθεί. 

Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά 

οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία 

του νομίσματος της Προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

4.6. Οι προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν κάθε φορολογική ή άλλη 

επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ, εκτός από τον Φ.Π.Α., που θα αναγράφεται 

ξεχωριστά ως ποσοστό επί των τιμών. 

4.7. Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια των τιμών και 

δηλώνει ότι καθόρισε αυτές μετά από ακριβή προϋπολογισμό, που έγινε 
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από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα 

μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της 

Σύμβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα, ρητά, οριστικά και αμετάκλητα 

του δικαιώματος να αξιώσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτών για 

οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων 

των άρθρων 178, 179 του Αστικού Κώδικα και αυτών του Α.Κ. που 

μνημονεύονται στο άρθρο 20 των Γενικών Όρων. 

4.8. Όλα τα ποσά του «Συνοπτικού Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς» σε ΕΥΡΩ 

πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες 

θέσεις και θα πρέπει να προκύπτουν σαν το άθροισμα των αντίστοιχων 

τιμών των επιμέρους Συστημάτων όπως αυτά απεικονίζονται στους 

αντίστοιχους «Συγκεντρωτικούς Πίνακες Εξοπλισμού, Λογισμικού, 

Υπηρεσιών και Τιμών». 

Τα αθροίσματα των τιμών στους «Συγκεντρωτικούς Πίνακες Εξοπλισμού, 

Λογισμικού, Υπηρεσιών και Τιμών» σε καθένα από τα επιμέρους Συστήματα 

του Έργου θα πρέπει να προκύπτουν από τους αντίστοιχους «Αναλυτικούς 

Πίνακες Εξοπλισμού, Λογισμικού, Υπηρεσιών και Τιμών» των επιμέρους 

συστημάτων. 

4.9. Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ των πινάκων θα υπερισχύουν οι τιμές 

του «Συνοπτικού Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς». 

4.10. Οποιοδήποτε άλλο οικονομικό στοιχείο σχετικό με το τίμημα της 

Προσφοράς, όπως τυχόν προσφερόμενη έκπτωση επί του συνολικού 

τιμήματος ή των επιμέρους τμημάτων αυτού. 

4.11. Τον Πίνακα Κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης 

Εταιριών). 

4.12. Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που 

σχετίζονται με το Προσφερόμενο Τίμημα. 


 

 
 

 
 

 
Άρθρο 21  

 

Υπεργολαβία 
 

1. Για κάθε υπεργολάβο που θα εκτελέσει τμήμα του έργου, σε ποσοστό το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του αντικειμένου του διαγωνισμού για το 
σύνολο των υπεργολάβων, που δεν θα εκτελεστεί από τον προσφέροντα, θα 

πρέπει να υποβληθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντα και του 
υπεργολάβου, υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους τους, με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο θα ορίζεται το τμήμα του 
έργου που θα ανατεθεί στον υπεργολάβο. Το τμήμα του έργου το οποίο 
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συνολικά μπορεί να εκτελεστεί από υπεργολάβους του προσφέροντα, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 50% του αντικειμένου του έργου.  

Μετά την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης, δεν είναι δυνατή η 
αντικατάσταση του υπεργολάβου, χωρίς την έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, και σε κάθε 
περίπτωση ο αντικαταστάτης υπεργολάβος θα πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα 

με αυτά του αρχικά προτεινόμενου στην Προσφορά του διαγωνιζομένου 
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 Υποκατάσταση Αναδόχου – 

Υπεργολαβίες) του Τεύχους Ε3 Ειδικοί Όροι.» 
 
2. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 

σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.. 

 
3. Αν το/α τμήμα/τα της σύμβασης, το/α οποίο/α ο προσφέρων προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%)  της συνολικής αξίας της σύμβασης, η Εταιρεία 

 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
9 της παρούσας για τους υπεργολάβους, με 60 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης. 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, όταν, από την ως άνω επαλήθευση, προκύπτει ότι συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού του. 
 

 
Άρθρο 22 

 

Παραλαβή, Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών 
 

 
1. 61Η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

σύμφωνα με τα κατωτέρω. 
2. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής 

τους σε σχετικό πίνακα της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον οποίο ειδικότερα 
αναφέρονται η σειρά προσέλευσης και η επωνυμία του οικονομικού φορέα. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 

καταχωρίσθηκαν στον ως άνω πίνακα και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και 
τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

3. Στη62συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη 
σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι Προσφέροντες και ελέγχει την ύπαρξη 
των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β (εάν απαιτείται) και Γ.  

Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν περιλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό φακέλων, τότε η 
Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 

                                                  
60 Γράφεται ανάλογα με την περίπτωση Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των 

ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016 «το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης» Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 

του ν. 4412/2016] «την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 και 

τα δικαιολογητικά του άρθρου 20, κατά περίπτωση.» 
61 Η παράγραφος τίθεται σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 
62 Η παράγραφος διαμορφώνεται ανάλογα με το πλήθος των απαιτούμενων φακέλων. 
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4. Κατόπιν, η αρμόδια Επιτροπή στην ίδια δημόσια συνεδρίαση παρουσία των 

παρισταμένων εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων αποσφραγίζει τους Φακέλους 
Α (και Β, αν προβλέπεται) των προσφορών, προβαίνει σε καταγραφή όλων των 
δικαιολογητικών και την μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 

 
Α 
 

 

 
5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 20 (Φάκελος Α) της παρούσας, κατά τη σειρά της κατάθεσης 
των προσφορών.  

Η Επιτροπή ελέγχει και εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέραν 
των προβλεπομένων στη Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις 
που εμπίπτουν στην παράγραφο 8 του Άρθρου 16 της παρούσας. 

 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους.  
 

6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις 

υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο 

υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά 
στον αρμόδιο εισαγγελέα.  

 

7. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρεί στην φάση της τεχνικής 
αξιολόγησης και δύναται να μεταβιβάζει τους Φακέλους Β όλων των 

προσφερόντων στην Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης, εφόσον έχει προβλεφθεί 
τέτοια, για την σύνταξη του γνωμοδοτικού της Πορίσματος. 

8. 63Η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης συντάσσει Πόρισμα προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού για την απόρριψη ή αποδοχή των τεχνικών προσφορών από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. Η τεχνική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την 

ακόλουθη διαδικασία:  
 
9.Τεχνική Αξιολόγηση64 

 
9.1. Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των 

δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β 65, 
προκειμένου να διαπιστώσει αν η Προσφορά του Προσφέροντος 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά στη 
δυνατότητα του Προσφέροντος να κατασκευάσει το Έργο έντεχνα, έγκαιρα 

                                                  
63 Σε περίπτωση που προβλέπεται ΕΤΑ. 
64 Η τεχνική αξιολόγηση διεξάγεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού εκτός εάν ρητώς 

προβλέπεται ΕΤΑ, οπότε αυτή διεξάγει την τεχνική αξιολόγηση. 
65 Εφόσον προβλέπεται από τη Διακήρυξη, προστίθεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

και με την αναγκαία κατά περίπτωση προσαρμογή, η φράση: «…καθώς και του τυχόν 

Πίνακα Ισοδυνάμων Τεχνικών Προδιαγραφών ή/και του Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων 

και του Πίνακα Εγγυημένων Μεγεθών που τυχόν περιλαμβάνονται στο ΦΑΚΕΛΟ Α». 
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και άρτια. 
 

Ειδικότερα: 
 

9.1.1. Αξιολογούνται οι ζητούμενες συστάσεις (References), σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης.  
 

9.1.2. 66Ελέγχονται και αξιολογούνται τα υποβληθέντα στοιχεία (μελέτες, σχέδια, 
περιγραφές, αρχές σχεδίασης και λειτουργίας, κ.λπ.) για τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό, καθώς και η πληρότητα της τεκμηρίωσης για κάθε προτεινόμενη 

από τον Προσφέροντα απόκλιση που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Τεχνικών 
Αποκλίσεων. Ειδικότερα για τις αποκλίσεις που έχουν περιληφθεί στον 

Πίνακα ως τεχνικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες ελέγχεται εάν από 
την τεκμηρίωση προκύπτει ότι δεν βλάπτεται η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα, 

η αξιοπιστία, η διάρκεια ζωής, η λειτουργικότητα και η απαιτούμενη ευκολία 
συντήρησης του εξοπλισμού.67 Για τις λοιπές αποκλίσεις που έχουν 
περιληφθεί στον Πίνακα ελέγχεται εάν ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι 

κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται.  
 

9.1.3.  Ελέγχεται και αξιολογείται με βάση την υποβληθείσα τεκμηρίωση, εάν οι 
προτεινόμενες ως ισοδύναμες Τεχνικές Προδιαγραφές καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της Εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα 

Διακήρυξη κατά ισοδύναμο τρόπο.  
 

9.1.4. Στα πλαίσια της Τεχνικής Αξιολόγησης και με βάση τα στοιχεία που 
υπέβαλαν οι Προσφέροντες με την Προσφορά τους αξιολογείται και η 
συμμόρφωση των Προσφορών σε ό,τι αφορά στις λοιπές απαιτήσεις της 

Διακήρυξης, όπως π.χ. ………………………………………………………..… 68  
 

                                                  
66 Η παράγραφος αυτή διαμορφώνεται κατάλληλα, αναλόγως του τι προβλέπεται στη 

Διακήρυξη, αφαιρείται δε τελείως εάν δεν προβλέπεται υποβολή τεχνικών στοιχείων και 

δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις. 
67 Τα στοιχεία αυτά προσαρμόζονται σε αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

1.2.3  του Άρθρου 4 
68 Η παράγραφος αυτή είναι ενδεικτική, αφορά κυρίως σε Ειδικά Έργα και συμπληρώνεται 

κατά την κρίση της Υπηρεσίας που διενεργεί τη Διαδικασία. Ενδεικτικά, σε περίπτωση 

πρόβλεψης Σύμβασης Μακροχρόνιας Συντήρησης, μπορεί να τίθεται το ακόλουθο 

κείμενο κατάλληλα προσαρμοσμένο: «…για τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την 

κάλυψη των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων – συντηρήσεων – επισκευών του Η/Μ 

εξοπλισμού, για τον οποίο προβλέπεται από τη Διακήρυξη Σύμβαση Μακροχρόνιας 

Συντήρησης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. H Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τον 

καθορισμένο στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης τρόπο λειτουργίας του Η/Μ 

εξοπλισμού και τον εγγυημένο χρόνο ζωής των ανταλλακτικών, θα ελέγξει την 

πληρότητα των προτεινομένων ανταλλακτικών  και θα καθορίσει την τυχόν επιβάρυνση 

της υπόψη Προσφοράς με είδη και ποσότητες ανταλλακτικών που δεν έχουν 

συμπεριληφθεί από τον Προσφέροντα αλλά προκύπτει, από τους υπολογισμούς της 

Επιτροπής, ότι απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι για τα εν λόγω ανταλλακτικά 

έχουν προσφερθεί από τον ίδιο τιμές μονάδας στον Φάκελο Γ της Προσφοράς του. Σε 

περίπτωση όπου ο κατάλογος ανταλλακτικών που υπεβλήθη από τον Προσφέροντα δεν 

συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω τιμές, η Προσφορά του θα απορριφθεί. 
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9.2. 69 Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της, 

μπορεί να επικοινωνεί εγγράφως απευθείας με τους Προσφέροντες, για την 
παροχή, εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά κατά περίπτωση, 

αναγκαίων διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων (σχετικά με το τεχνικό μέρος της 
προσφοράς, τις αποκλίσεις που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Τεχνικών 
Αποκλίσεων της Προσφοράς, ή με τις περιλαμβανόμενες στο σχετικό Πίνακα 

ισοδύναμες Τεχνικές Προδιαγραφές), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 17 της παρούσας. 

   
9.3.Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφέρεται στα ανωτέρω και 

ανακοινώνεται στους προσφέροντες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να προβούν σε 

ένσταση / προδικαστική προσφυγή  
 

9.4.Ο Φάκελος Γ από την Επιτροπή Διαγωνισμού επιστρέφεται σε κάθε 
Προσφέροντα που αποκλείστηκε μετά την άπρακτη παρέλευση των 
προθεσμιών για την άσκηση ………………70 και εν γένει ένδικων βοηθημάτων 

ή σε περίπτωση που ασκηθούν, μετά την έκδοση απόφασης επί των ενδίκων 
αυτών βοηθημάτων. 

 
10. Οικονομική Αξιολόγηση 

 
10.1.Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προσκαλεί εγγράφως τους αποδεκτούς 

Προσφέροντες, να παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ 

(οικονομική προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 
της αποσφράγισης αυτού. Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, 

αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ και μονογράφονται και αριθμούνται όλα τα 
έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν. 

 

10.2.Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει κατ’ αρχάς αν οι Προσφέροντες υπέβαλαν 
με το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 20 της παρούσας και ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, οικονομικά στοιχεία των Προσφορών.  

 
10.3.Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει αν οι Προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από 

τους Οικονομικούς Όρους των Τευχών της Διακήρυξης, για όσα στοιχεία 
περιλαμβάνονται στο ΦΑΚΕΛΟ Γ της Προσφοράς. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
αποκλίσεων τέτοιας φύσεως τέτοια Προσφορά απορρίπτεται. 

 
10.4.Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλμάτων και 

ανάλογα με το σύστημα προσφοράς προβαίνει στην επαλήθευση της 
ομαλότητας των τιμών και στην τυχόν απαιτούμενη ομαλοποίηση των 
ανωμάλων τιμών. Η Επιτροπή συντάσσει τον σχετικό Πίνακα Μειοδοσίας.  

 
10.5.Σε περίπτωση που στο φάκελο Γ περιλαμβάνεται πίνακας τεχνικών 

αποκλίσεων με συμπληρωμένα τα τιμήματα για την άρση τους, το 

                                                  
69 Συμπληρώνεται στην αρχή της παραγράφου η φράση «Η ΕΤΑ αποστέλλει στο Πόρισμά 

της στην Επιτροπή Διαγωνισμού, όταν διαμορφώσει την Γνώμη της» σε περίπτωση 

πρόβλεψης ΕΤΑ. 
70 Αναγράφεται η λέξη «ενστάσεων» ή «προσφυγών» αναλόγως του τι ισχύει. 
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συγκριτικό τίμημα της προσφοράς προκύπτει ως το άθροισμα της 
οικονομικής προσφοράς και του συνόλου των τιμημάτων για την άρση των 

τεχνικών αποκλίσεων. 
 
 

10.6.Εάν η οικονομική αξιολόγηση  λαμβάνει υπόψη τυχόν εγγυημένες απώλειες 
εξοπλισμού (π.χ. Μ/Σ) ή άλλες παραμέτρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Διακήρυξη, ιδίως τον τύπο σύμφωνα με τον οποίο θα τροποποιηθεί, εν 
συνεχεία, το τίμημα της προσφοράς, η Επιτροπή υπολογίζει το τελικό 
συγκριτικό τίμημα. 

 
10.7.Το Τίμημα Ανάθεσης θα περιλαμβάνει το προσφερόμενο τίμημα που 

εμφανίζεται στον ΦΑΚΕΛΟ Γ, που αντιστοιχεί σε Έργο με ενσωματωμένες τις 
αποκλίσεις που έχουν δηλωθεί στον Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων στον 

ΦΑΚΕΛΟ Β, καθώς και τα προσφερόμενα τιμήματα των αποκλίσεων εκείνων 
για τις οποίες η Εταιρεία θα επιμείνει στην άρση τους για την πλήρη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

 

 
10.8.Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση ισομειοδοσίας δύο ή περισσοτέρων 

προσφερόντων, η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί εγγράφως όλους τους 
ισομειοδοτούντες σε διαδικασία κλήρωσης ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και παρουσία των ισομειοδοτούντων.  

 
10.9.Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να φέρει σε πέρας το 

έργο της, μπορεί να επικοινωνεί εγγράφως απευθείας με τους 
Διαγωνιζόμενους, για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή 
θα εκτιμά και θα ορίζει κατά περίπτωση, αναγκαίων διευκρινίσεων ή 

συμπληρώσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

 
10.10.Ο Πίνακας του ανωτέρω σταδίου περιλαμβάνεται στο Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού71, το οποίο κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προσβολής 
τους με ένσταση / προδικαστική προσφυγή.  

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

ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.72

 
 

Άρθρο 23 
 

Προσφυγές Προσφερόντων 73

 

 

 
1. 74Σε προσφυγή υπόκεινται η διακήρυξη, το πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης 

                                                  
71 Ή όποιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, έχει οριστεί σχετικά. 
72 Η παράγραφος τίθεται σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 
73 Η εκδοχή αυτή επιλέγεται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000€ 
74 Οι παράγραφοι αναγράφονται στην περίπτωση λειτουργίας της ΑΕΠΠ για συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000€. 
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προσφορών καθώς και η απόφαση κατακύρωσης. Η προδικαστική προσφυγή 
κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η 
προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή 
περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο νόμο 

4412/2016.  
 
2. Η προσφυγή ασκείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, 

εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας της 
κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον αυτή κοινοποιήθηκε με 

ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της 

προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας. 
 
3. Η προσφυγή ασκείται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την πλήρη, 

πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ - προσφυγή κατά της 
διακήρυξης επιτρέπεται να κατατεθεί το αργότερο εικοσιπέντε ημέρες μετά την 

δημοσίευση αυτής. 
 

4. Σε περίπτωση προσβολής σιωπηρής πράξης ή παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ήμερες από την 
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  

 
5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, ενώ η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, 75………………………..,με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 366. 
 

 
Άρθρο 24 

 

Κλήση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης - Κατακύρωση – 
Ματαίωση  Διαδικασίας. 

Αναγγελία Ανάθεσης 
 

1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, 76............. ημερών, 
τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.  

Η Εταιρεία μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

                                                  
75 Συμπληρώνεται σε περίπτωση ανοίγματος τριών φακέλων χωρίς αντιστροφή με τη 

φράση «πλην του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών» 
76 Από δέκα έως είκοσι, κατ΄ επιλογή της Υπηρεσίας.  
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στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την υποβολή τους. 
 
2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται πρόσθετη προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν που μπορεί να 
παρατείνεται κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ εφόσον τούτο αιτιολογείται επαρκώς.  

Σε περίπτωση παροχής πρόσθετης προθεσμίας, η δεκαήμερη προθεσμία 
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης εκκινεί από την επομένη της λήξης 
της πρόσθετης προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών 

 
α) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με ………..77 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
 
β) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
 

γ) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 
άρθρα 6,7,8 και 9 της παρούσας,  

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

 

3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Εταιρείας για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει 

με ……..78 ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής του, που 
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας.  
 

4. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

                                                  
77  Γράφεται ανάλογα με την περίπτωση:  

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016  

«το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.»  

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016  

«την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.» 
78   Γράφεται ανάλογα με την περίπτωση: 

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016 

«το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.»  

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 

4412/2016 «την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.» 
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αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, των άρθρων 7,8 και 9, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη Πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο εξουσιοδοτημένο όργανο της Εταιρείας για τη λήψη απόφασης, 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
6. O Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του από τα 

εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και 
τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που μπορούν να συμφωνηθούν στο στάδιο 

αυτό μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Μειοδότη/εκείνου που υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 
7. Η Εταιρεία κοινοποιεί αμέσως, επί αποδείξει, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 
8. Η σύναψη της συμβάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την 

παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της απόφασης 
ανάθεσης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά, ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με επιστολή και εφόσον 

προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (αν απαιτείται) 
 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι παραπάνω 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τους 
όρους του νόμου.  
 

9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 

του προσωρινού αναδόχου σε ημερομηνία που καθορίζεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

 
10.Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο 

άρθρο 23 της παρούσας και στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο 

στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36 και 37 του ν. 
4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται με επιστολή, 
να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 18 της παρούσας.  
 
11.Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 6 
και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 7,8 και 9 κοινοποιείται η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε 
ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην 
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προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

Σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
12. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό : 
 

α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού 

 

β.  εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό 
για την Εταιρεία 

 
γ.  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού 

ανταγωνισμού 
 

δ. εάν υπάρξουν αλλαγές των αναγκών της Εταιρείας. 
 

 
Άρθρο 25 

 
Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης 

 
1. Η Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους της 

Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου όπως αυτά τελικά 

διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο Όργανο της Επιχείρησης. 
 

2.Πριν την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, θα ελεγχθεί η γνησιότητα 
των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα 
εγγυητικής επιστολής, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα ζητηθεί η 

κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής. Επιπλέον, θα του υποβληθεί μηνυτήρια 
αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης θα διενεργείται και στην περίπτωση υπογραφής 
Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ) με τον Ανάδοχο. Εάν διαπιστωθεί από τον 
έλεγχο η πλαστότητα της επιστολής Καλής Εκτέλεσης δεν θα υπογράφεται η 

Σ.Σ και θα κινείται ομοίως η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου από την όλη 
Σύμβαση.  

Για την υλοποίηση του Έργου με την ανακήρυξη του τυπικά και τεχνικά 
αποδεκτού μειοδότη οίκου, καταρτίζεται Σύμβαση Υλοποίησης Έργου, με 

αναπόσπαστα μέρη του Σύμβαση Εμπιστευτικότητας και Σύμβαση Συντήρησης 
και αφορά στα παρακάτω: 

 Σύνταξη μελέτης (Τεύχος Λεπτομερούς Σχεδιασμού), σύμφωνα με τις 

τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
 Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού και 

λογισμικού για τη λειτουργία του Έργου. 
 Παροχή υπηρεσιών για τη δοκιμαστική λειτουργία του Έργου και 

υποστήριξη για την πιστοποίηση των συστημάτων από ανεξάρτητο 

φορέα. 
 Θέση σε κανονική λειτουργία του Έργου. 
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 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό του Διαχειριστή ΜΔΝ. 
 Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του Έργου. 

Η Σύμβαση Εμπιστευτικότητας του Έργου καταρτίζεται σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Τεύχους Ε2 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης 
Υλοποίησης Έργου (Παράρτημα Α της Σύμβασης Υλοποίησης). 

Η Σύμβαση Συντήρησης του Εργου καταρτίζεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Τεύχους Ε2 αφορά στην επί τριετία παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής 

υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών για το Έργο, και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης Υλοποίησης Έργου (Παράρτημα Β της 
Σύμβασης Υλοποίησης). 

 
 

 
 

 
Άρθρο 26 

 
Τύπος Ένωσης (Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) 

 
1. Σε περίπτωση ένωσης, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της 

και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της 
ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα 
και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό 

εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή σε αυτή 
όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.  

 

2. Πριν τη σύναψη της σύμβασης η νομική μορφή της αναδόχου - ένωσης, πρέπει 
να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού 

φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια 
συμβολαιογραφικού εγγράφου) και να προσκομιστεί το σχετικό Κοινοπρακτικό 
στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

Άρθρο 27 
 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 
 
1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία (υποβολή Προσφοράς) 

ισοδυναμεί με δήλωση του Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων 
της σχετικής Διαδικασίας, καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών της 

Διακήρυξης. 
  
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της 
Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά 

Συμπληρώματα της Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως 
και η Προκήρυξη της Ανοικτής Διαδικασίας. 

 
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να 

αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν 

υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί η 
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Διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στη Διαδικασία και υποβάλλουν 

Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα 
απολύτως δικαίωμα κατά του ΔΕΔΔΗΕ από τη Διακήρυξη αυτή και την εν γένει 
συμμετοχή τους στην Ανοικτή Διαδικασία. 

 
4. Η Προσφορά των Προσφερόντων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της 

Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και όχι ως αποδοχή 
πρότασής της. 

 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή 
οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την 

επικαλεστεί, προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών 
του. 

 

6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι 
προς όφελος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς 

αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους. 
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Για χρήση της Υπηρεσίας 
 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
 

 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
Για κάθε υπόδειγμα συστήματος προσφοράς, που παρατίθεται στη συνέχεια, 

δίνονται οδηγίες για την προτίμηση εφαρμογής του αντίστοιχου συστήματος. Αυτό 
δε σημαίνει ότι παραγγέλλεται υποχρεωτική εφαρμογή του Α ή Β συστήματος σε 

κάθε περίπτωση. Το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο έχει την ευχέρεια επιλογής του 
καταλληλότερου, κατά τη γνώμη του, συστήματος ανάλογα με το έργο και τις 
συνθήκες που επικρατούν, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας και με 

βάση την επιδίωξη αποτροπής κινδύνων υπονόμευσης της μειοδοσίας, λόγω 
μεταγενέστερης ανατροπής των αρχικών προϋποθέσεων ανάθεσης του Έργου. 

 
Στα πιο πάνω πλαίσια, η Υπηρεσία έχει επίσης τη δυνατότητα να εφαρμόσει, σε 
κάποια Διαδικασία, συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων συστημάτων. Ακόμα μπορεί 

να εξαιρέσει ένα ή περισσότερα άρθρα τιμολογίων στα πλαίσια συγκεκριμένης 
Διαδικασίας από κάποιο σύστημα και να τα εντάξει σε κάποιο άλλο σύστημα, 

επειδή το απαιτούν οι ανάγκες του Έργου ή της Υπηρεσίας. 
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Σύστημα Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του 
Τιμολογίου της Υπηρεσίας 79

 
 
Οι Προσφέροντες υποβάλλουν το ειδικό «Έντυπο προσφοράς» με το οποίο 

προσφέρουν ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στις τιμές του 
«Τιμολογίου Υπηρεσίας» που τους χορηγήθηκε από την Εταιρεία. 

 
Η έκπτωση που προσφέρουν θα πρέπει να συμπληρωθεί ολογράφως και 
αριθμητικώς. 

 
Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής : 

 
- Έντυπο προσφοράς (για συμπλήρωση) 

 
- Τιμολόγιο Υπηρεσίας 
 

- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. 
 

                                                  
79 Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στα Συνήθη Έργα. 
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Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του 
Τιμολογίου της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 80

 
1. Οι Προσφέροντες υποβάλλουν το ειδικό «Έντυπο προσφοράς» με το οποίο 

προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 

για κάθε ομάδα τιμών του «Τιμολογίου Υπηρεσίας» και «Προμέτρηση 
Προϋπολογισμού Υπηρεσίας» που τους χορηγήθηκαν από την Εταιρεία. Είναι 

δυνατό, σε κάποια ή κάποιες ομάδες εργασιών, η προσφερόμενη έκπτωση να 
είναι μηδενική ή αρνητική, με την προϋπόθεση ότι η συνολική έκπτωση είναι 
θετική.81

 
2. Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ 

τους. Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται για κάθε Προσφέροντα 
συνολικό ύψος προϋπολογισμού προσφοράς που διαμορφώνεται, μετά την 

αφαίρεση από κάθε ομάδα εργασιών της έκπτωσης που προσφέρθηκε. 
 

Από τη σύγκριση του προϋπολογισμού προς τον αρχικό προϋπολογισμό της 

Υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα, 
συνάγεται η μέση έκπτωση επί τοις εκατό Εμ του υπόψη Προσφέροντα. 

 
Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης Ei δεν είναι 
μικρότερο από 1,10. Εμ – 10% ούτε μεγαλύτερο από 0,90 . Εμ + 10%. 

 
3. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου 

είναι απαράδεκτη. 
 

Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών εκπτώσεων προς τα άνω ή προς 

τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 . (1-Εμ) και αφορούν ομάδα ή ομάδες 
εργασιών που αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν 

ξεπερνά το 5%, η προσφορά ομαλοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης με 
αύξηση στο κατώτερο όριο ομαλότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 2, όλων των ποσοστών έκπτωσης που υπολείπονται από αυτό, ενώ 

τα επιμέρους ποσοστά που είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο ομαλότητας 
δεν θίγονται. 

 
4. Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής : 
 

- Έντυπο προσφοράς (για συμπλήρωση) 

- Τιμολόγιο Υπηρεσίας   

- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. 

                                                  
80 Το Σύστημα αυτό εφαρμόζεται στα Συνήθη Έργα μικρού προϋπολογισμού, ιδίως όταν 

είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση. 
81 Το κείμενο «… Με την προϋπόθεση ότι η συνολική έκπτωση είναι θετική» διαγράφεται 

όταν ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 
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Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου και 
έλεγχο ομαλότητας τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο Τιμολόγιο της 

Υπηρεσίας 82

 
1.Οι Προσφέροντες προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας, τα ασυμπλήρωτα 

«Τιμολόγιο Προσφοράς» και «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» με 
τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. 

Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 
Προσφέροντα και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να 
συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ 

της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη 
συμπλήρωση έστω και μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Προσφέρων στο «Τιμολόγιο 
Προσφοράς» περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και 

λοιπές επιβαρύνσεις του Προσφέροντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 
33 και 37 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. 
Το τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», αποτελεί 

συμπληρωματικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από 
τον Προσφέροντα όλα τα κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του 

τεύχους «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι διαφορετικές από 
εκείνες που έχουν αναγραφεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» για τις ίδιες 
εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο Τεύχος «Προμέτρηση – 

Προϋπολογισμός Προσφοράς», οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του τεύχους «Τιμολόγιο Προσφοράς» και η 

προσφορά θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω διορθώσεις της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται παραπομπή 
στην προσφορά, ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή στη 

διορθωμένη προσφορά. 
 

Στο τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», θα συμπληρώνονται 
τα ακόλουθα : 

 

α. Οι τιμές μονάδας όπως προσφέρονται με το «Τιμολόγιο Προσφοράς». 
 

β. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων επί τις τιμές, που 
διαμορφώνει την δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 

 

γ. Τα επιμέρους αθροίσματα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισμα του 
συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του 

Έργου που προβλέπεται με την προσφορά. 
 

Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη 

συμπληρωθεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του τεύχους 
«Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς». 

 
2. Οι προσφερόμενες επιμέρους τιμές μονάδας του «Τιμολογίου Προσφοράς» 

πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση αυξομείωσης προς τις αντίστοιχες τιμές 

του «Τιμολογίου της Υπηρεσίας». 

                                                  
82 Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στα Συνήθη Έργα ανεξάρτητα από προϋπολογισμό, 

εφόσον δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην κατάρτιση του Τιμολογίου Υπηρεσίας. 

 



5 
 

 
Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται, με σύγκριση του Προϋπολογισμού 

Προσφοράς προς τον Προϋπολογισμό Υπηρεσίας (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
το κονδύλιο για απρόβλεπτα), η μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση Εμ. 

 

Ομαλή είναι η προσφορά στην οποία καμιά προσφερόμενη τιμή Τi δεν είναι 
μικρότερη από 0,90.Το.(1-Εμ) ούτε μεγαλύτερη από 1,10.Το.(1-Εμ), όπου Το 

είναι η αντίστοιχη τιμή στο τιμολόγιο Υπηρεσίας. 
 
3. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου 

είναι απαράδεκτη. 
 

Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των τιμών προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν 
υπερβαίνουν τα 0,10.Το.(1-Εμ) και αφορούν σε τιμές εργασίας ή εργασιών που 

αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δε ξεπερνά το 5%, 
η προσφορά ομαλοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης με μείωση στο 
ανώτερο όριο ομαλότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, όλων 

των τιμών που το υπερβαίνουν, ενώ οι τιμές που είναι μικρότερες από το 
κατώτατο όριο ομαλότητας δεν θίγονται. 

 
4. Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής : 
 

- Τιμολόγιο Προσφοράς (για συμπλήρωση) 
 

- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς (για συμπλήρωση) 
 

- Τιμολόγιο Υπηρεσίας 

 

- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



6 
 

Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου 83

 

1. Οι Προσφέροντες προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας, τα ασυμπλήρωτα 
«Τιμολόγιο Προσφοράς» και «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», με 
τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. 

 
2. Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 

Προσφέροντος και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να 
συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ 
της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη 

συμπλήρωση έστω και μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 
 

Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Προσφέρων στο «Τιμολόγιο 
Προσφοράς» περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και 

λοιπές επιβαρύνσεις του Προσφέροντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 
33 και 37 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. 

 

Το τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», αποτελεί 
συμπληρωματικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από 

τον Προσφέροντα όλα τα κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του 
τεύχους «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι διαφορετικές  από 
εκείνες που έχουν αναγραφεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» για τις ίδιες 

εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο Τεύχος «Προμέτρηση – 
Προϋπολογισμός Προσφοράς», οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του τεύχους «Τιμολόγιο Προσφοράς» και η 
προσφορά  θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω διορθώσεις της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται παραπομπή 

στην προσφορά, ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή στη 
διορθωμένη προσφορά. 

 
Στο τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», θα συμπληρώνονται 
τα ακόλουθα : 

 
α. Οι τιμές μονάδας όπως προσφέρονται με το «Τιμολόγιο Προσφοράς». 

β. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων επί τις τιμές, που 
διαμορφώνει την δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 

γ. Τα επιμέρους αθροίσματα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισμα του 

συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του Έργου 
που προβλέπεται με την προσφορά. 

 
Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη 
συμπληρωθεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του τεύχους 

«Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς». 
 

 

                                                  
83 Το Σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από προϋπολογισμό όταν οι 

ποσότητες των εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και 

δεν αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Οι τιμές του Τιμολογίου μπορεί να είναι 

αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι 

κατ’ αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του Έργου ή για όλο το Έργο. 
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3. Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής : 
 

- Τιμολόγιο προσφοράς (για συμπλήρωση) 
 

- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός προσφοράς (για συμπλήρωση). 
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Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή 84

 
1. Οι Προσφέροντες συμπληρώνουν τον «Πίνακα Συνολικών Τιμών», ο οποίος 

αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς, τον «Πίνακα Υλικών και Τιμών», 
καθώς επίσης και τον «Πίνακα Ανταλλακτικών» (με τα ανταλλακτικά που 
προτείνονται από τον Προσφέροντα και με τις τιμές μονάδας για το καθένα 

ανταλλακτικό) και σε περίπτωση σύμπραξης και τον «Πίνακα Κατανομής 
Τιμήματος». 

 
2. Όλα τα ποσά του Πίνακα συνολικών τιμών σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. 

 
Τα αθροίσματα των τιμών του Πίνακα Συνολικών Τιμών πρέπει να είναι ίσα 

προς τα αντίστοιχα σύνολα του Πίνακα Υλικών και Τιμών. 
 

Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι τιμές του Πίνακα 

Συνολικών Τιμών. 
 

3. Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής : 
 

- Πίνακας Συνολικών Τιμών (για συμπλήρωση) 

- Πίνακας Υλικών και Τιμών (για συμπλήρωση) 

- Πίνακας Ανταλλακτικών (για συμπλήρωση) 

- Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (για συμπλήρωση). 

- 85 Πίνακας Τιμημάτων ή/και τιμών Συντήρησης {υλικών, ανταλλακτικών, 

υπηρεσιών (αντικατάστασης ή ανακαίνισης/ επισκευής)} (για συμπλήρωση). 
 

 
 
 

 

                                                  
84Το Σύστημα αυτό εφαρμόζεται κατά κανόνα στα Ειδικά Έργα. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις εφαρμόζεται και στα Συνήθη Έργα (για ολόκληρο το Έργο ή τμήμα 

του), ιδίως όταν πρόκειται για έργο που επιδέχεται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή 

μεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή 

αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης 

υπάρχουσας μελέτης με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Είναι 

δυνατόν με τη Διακήρυξη να ζητείται από τους Προσφέροντες, η συμπλήρωση ή 

σύνταξη μελετών, ο προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και 

προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του έργου ή η υποβολή προτάσεων – λύσεων σε 

δοσμένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση 

του Έργου. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ’ 

αποκοπή για το Έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα. Από την Υπηρεσία χορηγούνται 

στους ενδιαφερόμενους τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη τεχνικά στοιχεία, πρότυπα 

για την επιθυμητή ποιότητα των εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας 

ή και της προθεσμίας αποπεράτωσης ή και υποδείγματα για τη σύνταξη της 

οικονομικής προσφοράς κατά ενιαίο τρόπο. 
85Ο Πίνακας αυτός τίθεται εφόσον προβλέπεται σύναψη Σύμβασης Μακροχρόνιας 

Συντήρησης 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η 

 
Για τις Υπηρεσίες 

 
 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες κατά τη χρησιμοποίηση των 

Προτύπων Τευχών, γίνεται η ακόλουθη διάκριση των Έργων. 
Τα Έργα διακρίνονται σε «Επώνυμα» και «Επαναληπτικού Χαρακτήρα». Τα 

«Επαναληπτικού Χαρακτήρα» είναι «Συνήθη», ενώ τα «Επώνυμα» μπορεί να είναι 
είτε «Συνήθη», είτε «Ειδικά». 
 

Ως «Συνήθη Έργα» χαρακτηρίζονται τα οικοδομικά και οι ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αυτά, τα υδραυλικά, τα χωματουργικά, , τα έργα 

δικτύων Διανομής και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που ο αντίστοιχος 
εξοπλισμός είναι κατά το πλείστον παραγωγής εν σειρά. 
 

Κατά κανόνα στα έργα αυτά οι προσφορές των Προσφερόντων θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, χωρίς δυνατότητα αποκλίσεων. 

 
Ως «Ειδικά Έργα» χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία αφορούν σε μελέτη, 

προμήθεια, συναρμολόγηση και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού, 
ηλεκτρονικού ή/και άλλου Εξοπλισμού, ο οποίος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος 
της αξίας του Έργου. 

 
Στα Έργα αυτά ενδέχεται  να μην είναι πάντα δυνατή η πλήρης συμμόρφωση των 

προσφορών προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι τυχόν αποκλίσεις 
θα αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


