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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Προκήρυξη
Διαγωνισμού

Είναι η δημοσίευση από το ΔΕΔΔΗΕ στην ιστοσελίδα του
και, εφόσον απαιτείται, στην επίσημη εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη μορφή και το περιεχόμενο
που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και ο παρών
Κανονισμός,
της
έναρξης
διαδικασίας
επιλογής
Αναδόχου για εκτέλεση έργου, διενέργεια προμήθειας
υλικού ή παροχή υπηρεσίας.

Διακήρυξη

Είναι ένα σύνολο τευχών που εκδίδονται σε κάθε
περίπτωση, διαδικασίας επιλογής με προηγούμενη
προκήρυξη διαγωνισμού, και στα οποία περιλαμβάνονται
οι όροι, οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές
προδιαγραφές και γενικά κάθε στοιχείο απαραίτητο για
την υποβολή των προσφορών, την αξιολόγησή τους,
την επιλογή του Οικονομικού Φορέα και την ανάθεση
και κατάρτιση της σύμβασης.

Οικονομικός
Φορέας

Είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη
περισσοτέρων του ενός των προσώπων αυτών, που
υποβάλλει
προσφορά
ή
εκδηλώνει
ενδιαφέρον
συμμετοχής για τη σύναψη συμβάσεων Εκτέλεσης
Έργων ή Προμηθειών Υλικών ή Παροχής Υπηρεσιών.

Προσφέρων

Είναι ο Οικονομικός Φορέας, ο οποίος υποβάλλει
προσφορά για σύναψη σύμβασης, σε κάθε διαδικασία
επιλογής.

Υποψήφιος

Είναι ο Οικονομικός Φορέας, ο οποίος ύστερα από
σχετική πρόσκληση, υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε
κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγματεύσεις, ή
αίτηση ένταξης σε Σύστημα Προεπιλογής Προμηθευτών,
ή Δυναμικό Σύστημα Αγορών.

Μειοδότης

Είναι ο Προσφέρων, ο οποίος με βάση το κριτήριο
ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά), υπερισχύει έναντι των
λοιπών Προσφερόντων.

Ανάδοχος

Είναι ο Οικονομικός Φορέας, στον οποίο, μετά από
διαδικασία επιλογής, ανατίθεται από τη ΔΕΗ σύμβαση
εκτέλεσης Έργων ή Προμήθειας Υλικού ή Παροχής
Υπηρεσιών, αποκαλούμενος αντίστοιχα «Εργολήπτης»,
«Προμηθευτής», «Πάροχος Υπηρεσιών»

Σύμβαση

Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ
της ΔΕΗ και του Αναδόχου, και η οποία περιλαμβάνει
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ένα σύνολο όρων αναγκαίων για την εκτέλεση έργου,
προμήθειας, ή υπηρεσίας.
Όργανα
Διοίκησης
ΔΕΗ

Είναι, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, το
της Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος, το
Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, και το Συμβούλιο
Διεύθυνσης
Ανταγωνιστικών
και
Επιτελικών
Δραστηριοτήτων.

Υπηρεσιακό
Όργανο

Είναι Μονάδα της οργανωτικής διάρθρωσης της ΔΕΗ, ή
επιτροπή, ή, και ένα στέλεχος ή απλός μισθωτός της
Επιχείρησης, αρμόδιος για συγκεκριμένο αντικείμενο.

Κανονισμός
Λειτουργίας

Είναι ο Κανονισμός που διέπει την οργάνωση και
λειτουργία της ΔΕΗ και των Οργάνων της, ο οποίος έχει
θεσπιστεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,
σύμφωνα με το Καταστατικό της, και τις αρχές και τη
νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο Κανονισμού – Πεδίο Εφαρμογής
1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός, σύμφωνα με τις
προβλέψεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά
ισχύουν για τη ΔΕΗ, και των γενικών αρχών δικαίου, των αρχών οι οποίες
διέπουν τις διαδικασίες επιλογής και σύναψης των συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ και ενός ή περισσοτέρων
Οικονομικών Φορέων.
Ο χαρακτηρισμός κάθε σύμβασης ως σύμβασης έργου, προμήθειας ή
υπηρεσίας γίνεται από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης λαμβάνοντας
υπόψη τον προεξάρχοντα χαρακτήρα του αντικειμένου της.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται :
α. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμων, τα οποία προορίζονται για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Στις συμβάσεις που συνάπτονται στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας μεταξύ
της Ελλάδας και μιας ή περισσοτέρων άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός
σχεδίου.
γ. Στις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες ανατίθενται
σε συνδεδεμένες με τη ΔΕΗ επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχουν οι όροι και
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ, και γενικά την
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
δ. Στην εκποίηση, καταστροφή και λοιπές σχετικές πράξεις, που αφορούν σε
υλικά ιδιοκτησίας ΔΕΗ.
ε.

Στις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή
μίσθωση γης και υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων.

στ. Σε κάθε άλλη σύμβαση, η οποία τυχόν εξαιρείται ρητά από τις Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους άλλους από το ύψος της αξίας της.
Για την επιλογή των Αναδόχων στις ανωτέρω περιπτώσεις σύναψης
συμβάσεων η ΔΕΗ εφαρμόζει διαδικασίες, καθορισμένες με πάγιες ρυθμίσεις
των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησής της, με τήρηση σε κάθε περίπτωση των
αρχών της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης των
Οικονομικών Φορέων, και της προστασίας του θεμιτού και ελεύθερου
ανταγωνισμού.
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Άρθρο 3
Εφαρμογή του Κανονισμού
Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού γίνεται από τα αρμόδια Διοικητικά και
Υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ, στο πλαίσιο των δικαιοδοσιών τους και των
διαδικασιών που καθορίζονται με αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης της
Εταιρείας, όπως ειδικότερα προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτής.
Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε «αρμόδιες υπηρεσίες» ή
«όργανα», νοούνται εκείνα που έχουν συγκεκριμένες δικαιοδοσίες και
αρμοδιότητες να ενεργούν για τα θέματα των συμβάσεων, σύμφωνα με τις
κατά τα ανωτέρω αποφάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 4
Διαδικασίες Επιλογής Οικονομικών Φορέων
1. Η ΔΕΗ επιλέγει τους Αναδόχους Οικονομικούς Φορείς των συμβάσεων της για
προμήθειες υλικών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων με προηγούμενη
Προκήρυξη Διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, μία από τις
ακόλουθες διαδικασίες :
α. Ανοικτή Διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε Οικονομικός Φορέας, ο
οποίος εκπληρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δικαιούται να υποβάλει
προσφορά, και ο Ανάδοχος επιλέγεται μεταξύ των Προσφερόντων με
σύγκριση των προσφορών τους με συγκεκριμένα κριτήρια.
β. Κλειστή Διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε Οικονομικός Φορέας, ο
οποίος εκπληρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δικαιούται συμμετοχής,
αλλά μόνο οι Υποψήφιοι που επιλέγονται από τη ΔΕΗ ως Προσφέροντες
με συγκεκριμένα κριτήρια μπορούν να υποβάλουν προσφορά, και ο
Ανάδοχος επιλέγεται με σύγκριση των προσφορών τους με συγκεκριμένα
κριτήρια.
γ. Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο της οποίας κάθε Οικονομικός
Φορέας ο οποίος εκπληρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις δικαιούται
συμμετοχής, αλλά μόνο οι Υποψήφιοι που επιλέγονται από τη ΔΕΗ ως
Προσφέροντες με συγκεκριμένα κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν
προσφορά, και ο Ανάδοχος επιλέγεται μεταξύ αυτών κατόπιν
διαπραγματεύσεων μαζί τους.
2. Η επιλογή Αναδόχων και σύναψη συμβάσεων χωρίς προηγούμενη Προκήρυξη
Διαγωνισμού αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, την οποία η ΔΕΗ εφαρμόζει, κατά
την κρίση της, στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α. Εάν σε διαδικασία με προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού δεν υπήρξε
κανείς υποψήφιος ή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, ή καμία από τις
υποβληθείσες προσφορές δεν κρίθηκε κατάλληλη, και εφόσον με την προς
ανάθεση σύμβαση δεν τροποποιούνται ουσιαστικά οι όροι αυτής που
προκηρύχθηκε και δεν τελεσφόρησε.
β. Εάν η σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιμών,
μελέτης ή ανάπτυξης, και όχι με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την
ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, και στο βαθμό που η
σύναψή της δεν θίγει τη σύναψη μελλοντικών συμβάσεων που
επιδιώκουν, ιδίως, τους αυτούς σκοπούς, μετά από Προκήρυξη
Διαγωνισμού.
γ. Εάν, για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία
αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
ορισμένο Οικονομικό Φορέα.
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δ. Στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο εάν, λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα, δεν είναι δυνατή η
τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για την εφαρμογή διαδικασίας
με προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού.
ε.

Στις περιπτώσεις των συμβάσεων προμηθειών για συμπληρωματικές
παραδόσεις εκ μέρους του αρχικού προμηθευτή, οι οποίες προορίζονται
είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας
χρήσης, ή για την επέκταση υφισταμένων προμηθειών ή εγκαταστάσεων,
εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τη ΔΕΗ να προμηθευθεί
υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ασυμβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες, ως
προς τη χρήση ή τη συντήρηση.

στ. Για την ανάθεση στον ίδιο Ανάδοχο συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών
που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, αλλά τα
οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα
για την εκτέλεση της σύμβασης :

ζ.

-

όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν να
διαχωριστούν, τεχνικά ή οικονομικά, από την κύρια σύμβαση χωρίς να
δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα στην Επιχείρηση, ή

-

όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες, αν και μπορούν
να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι
απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της.

Στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, για νέα έργα που συνίστανται
στην επανάληψη παρόμοιων εργασιών, και ανατίθενται στον εργολήπτη
στον οποίο η ΔΕΗ έχει αναθέσει προγενέστερη σύμβαση, με την
προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά είναι σύμφωνα με μια βασική μελέτη στα
πλαίσια σύμβασης που έχει συναφθεί μετά από προηγούμενη Προκήρυξη
Διαγωνισμού.
Στην εν λόγω Προκήρυξη Διαγωνισμού πρέπει απαραίτητα να
επισημαίνεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης για νέα έργα με βάση τη
βασική μελέτη, χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού, το δε ποσό του συνολικού
προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη από τη ΔΕΗ για τον υπολογισμό της
συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης.

η. Εάν πρόκειται για προμήθειες υλικών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται
σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων.
θ. Στις συμβάσεις που συνάπτονται με βάση Συμφωνία – Πλαίσιο, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 28 του
παρόντος Κανονισμού.
ι.

Για τις αγορές ευκαιρίας, στις οποίες η ΔΕΗ, με την αξιοποίηση μιας
ιδιαίτερα ευνοϊκής συγκυρίας, που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα, μπορεί να αποκτήσει υλικά σε τιμή πολύ χαμηλότερη
από τις τιμές που επικρατούν συνήθως στην αγορά.
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ια. Για την αγορά υλικών, υπό όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς, είτε από
προμηθευτή που παύει οριστικά την εμπορική δραστηριότητα του, είτε από
το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή πτώχευσης, δικαστικού συμβιβασμού,
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας.
ιβ. Για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί τη διενέργεια ενός
διαγωνισμού μελετών, και πρέπει να ανατεθεί στον ένα νικητή ή, σε
περίπτωση περισσοτέρων νικητών, σε έναν από αυτούς κατόπιν
διαπραγματεύσεων με όλους.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιλογής Οικονομικού Φορέα χωρίς προηγούμενη
Προκήρυξη Διαγωνισμού η Επιχείρηση απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους
Οικονομικούς Φορείς της επιλογής της και επιλέγει τον Ανάδοχο
ακολουθώντας την πλέον πρόσφορη και διαφανή κατά την κρίση της
διαδικασία.
3. Για την επιλογή Οικονομικών Φορέων για σύναψη συμβάσεων αξίας
μικρότερης αυτής των ορίων που ορίζει η Κοινοτική Οδηγία η ΔΕΗ εφαρμόζει
ανάλογες με τις ανωτέρω διαδικασίες, όπως περιγράφονται ειδικότερα στις
αντίστοιχες Διακηρύξεις ή Προσκλήσεις Συμμετοχής, τηρώντας σε κάθε
περίπτωση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης
και της διεύρυνσης της συμμετοχής.
Σε κάθε περίπτωση η Προκήρυξη ή η Πρόσκληση υποβολής προσφορών
δημοσιεύεται αποκλειστικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. Όπου
στο κείμενο του παρόντος Κανονισμού γίνεται αναφορά σε δημοσίευση στον
Τύπο, νοείται δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. Το ελάχιστο χρονικό
διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της παραπάνω δημοσιοποίησης και της
ημερομηνίας υποβολής προσφορών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
4. Για τον προσδιορισμό των συμβάσεων, αξίας μικρότερης αυτής των ορίων της
Κοινοτικής Οδηγίας, το προϋπολογιζόμενο ύψος της αξίας κάθε σύμβασης
λογίζεται χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, και περιλαμβάνει κάθε τυχόν
προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης, κατά τα οριζόμενα σε επόμενα Άρθρα
του παρόντος Κανονισμού, καθώς και τυχόν ανανεώσεις της σύμβασης.
5. Για τη σύναψη συμβάσεων με περιορισμένο οικονομικό αντικείμενο, το ύψος
του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΔΕΗ
μπορεί να εφαρμόζει απλοποιημένες διαδικασίες επιλογής Αναδόχου,
τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης και μη
διακριτικής μεταχείρισης και της διεύρυνσης της συμμετοχής.
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Άρθρο 5
Επιλογή Συμμετεχόντων ή Προσφερόντων
Στις διαδικασίες επιλογής Αναδόχου δικαιούνται να συμμετέχουν ως
Συμμετέχοντες ή Προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς που πληρούν συγκεκριμένα
ποιοτικά κριτήρια, τα οποία η ΔΕΗ καθορίζει κατά την κρίση της, στα πλαίσια της
κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. Τα κριτήρια αυτά καθώς και ο
τρόπος απόδειξης της εκπλήρωσής τους από τους Οικονομικούς Φορείς,
αναφέρονται συγκεκριμένα στη Διακήρυξη ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.
1. Τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής αναφέρονται, ενδεικτικά, στα εξής :
- Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων ή των Προσφερόντων, οι οποίοι σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως
εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
- Συνέπεια στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων έναντι της ΔΕΗ στο
παρελθόν.
- Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
- Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα.
- Τεχνική, κατασκευαστική και επαγγελματική ικανότητα, σε συνδυασμό με
την απαιτούμενη εμπειρία στο αντικείμενο της σύμβασης.
- Περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους.
Ειδικότερα, στην Κλειστή Διαδικασία και στη Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις,
τα κριτήρια μπορεί να καθορίζονται και με σκοπό τη μείωση του αριθμού των
Συμμετεχόντων, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα υπάρχει επαρκής
ανταγωνισμός.
2. Για την πλήρωση των κριτηρίων της χρηματοοικονομικής ικανότητας, ο
Οικονομικός Φορέας μπορεί να επικαλεστεί τη χρηματοοικονομική ικανότητα
άλλων Φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των υφισταμένων σχέσεων
με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή οφείλει, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στη
Διακήρυξη, να αποδεικνύει στη ΔΕΗ, ιδίως μέσω της παροχής εγγυήσεων εκ
μέρους των άλλων Φορέων, ότι με τη χρήση της ικανότητάς τους θα είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση επιτυχώς.
3. Για την πλήρωση των κριτηρίων της τεχνικής ή/και επαγγελματικής
ικανότητας, ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να επικαλεστεί την αντίστοιχη
ικανότητα άλλων Φορέων ανεξάρτητα από τη νομική φύση των υφισταμένων
σχέσεων με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή οφείλει, σύμφωνα με σχετική
πρόβλεψη στη Διακήρυξη, να αποδεικνύει στη ΔΕΗ, ιδίως μέσω της παροχής
εγγυήσεων εκ μέρους των άλλων Φορέων, ότι με τη χρήση της ικανότητάς
τους θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση επιτυχώς.
4. Η
κοινοπραξία
Οικονομικών
Φορέων
μπορεί
να
χρηματοοικονομική,
τεχνική
ή/και
επαγγελματική

επικαλείται
τη
ικανότητα
των
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συμμετεχόντων σε αυτή, ή/και άλλων Φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
ανωτέρω παραγράφους 2 και 3.
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Άρθρο 6
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προσδιορίζουν με την αναγκαία πληρότητα το
ζητούμενο είδος (έργο, υλικό ή υπηρεσία), και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά
του, έτσι ώστε :
▪ να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από την
Επιχείρηση,
▪ να δημιουργείται η αντικειμενική βάση για την πιο ικανοποιητική για τη ΔΕΗ
τελική επιλογή,
▪ να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια για τη συμμετοχή εν δυνάμει
Προσφερόντων.
2. Η ΔΕΗ καταρτίζει τις Τεχνικές Προδιαγραφές των έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κοινοτικό δίκαιο, με την
επιφύλαξη των συμβατών με αυτό υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων,
και σε κάθε περίπτωση με τρόπο, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
3. Η ΔΕΗ, ανεξάρτητα από τον τύπο των Τεχνικών Προδιαγραφών που, κατά
περίπτωση, υιοθετεί, κάνει δεκτές και εξετάζει και τις προσφορές στις οποίες οι
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών καλύπτονται κατά ισοδύναμο τρόπο.
Η απόδειξη της εν λόγω ισοδυναμίας, με την αναγκαία επάρκεια και με τα
ενδεδειγμένα μέσα, αποτελεί υποχρέωση των Προσφερόντων.
Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο
οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο. Ως αναγνωρισμένοι
οργανισμοί νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης,
οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται
στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Η αποδοχή ή μη της ισοδυναμίας γίνεται από το αρμόδιο όργανο της
Επιχείρησης. Το σχετικό πόρισμα γνωστοποιείται στον Προσφέροντα στο
στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών.
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Άρθρο 7
Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων
1. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση των συμβάσεων μεταξύ των
τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, είναι :
α. Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
Η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από σύγκριση των τιμών όλων των
προσφορών ανηγμένων στην ίδια βάση σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζονται στη Διακήρυξη, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης
μεταχείρισης.
β. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προκύπτει από τη
συνεκτίμηση διαφόρων παραμέτρων καθοριζομένων σε συνάρτηση με το
αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και της τιμής ανηγμένης κατά τα
ανωτέρω, στην ίδια βάση. Συνεκτιμώμενες κατά τα ανωτέρω παράμετροι
είναι ενδεικτικά :
Η ημερομηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, το κόστος λειτουργίας, η
αποδοτικότητα επενδεδυμένου κεφαλαίου, η ποιότητα, τα αισθητικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, η τεχνική
αξία, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, οι
δεσμεύσεις όσον αφορά τα ανταλλακτικά, η ασφάλεια των προμηθειών,
και κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
συγκεκριμένης σύμβασης.
Οι συνεκτιμώμενες κάθε φορά παράμετροι και η σχετική βαρύτητα κάθε
μιας από αυτές για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική
άποψη
προσφοράς
καθορίζονται
συγκεκριμένα
και
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
2. Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μπορούν να ληφθούν
υπόψη εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλονται από τους Προσφέροντες,
εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που
έχουν καθοριστεί από τη ΔΕΗ. Στη Διακήρυξη ή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος αναφέρεται η δυνατότητα ή μη εναλλακτικών προσφορών, και
προσδιορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, καθώς και
οι ειδικές απαιτήσεις για την παρουσίαση τους.

Σελίδα 11/46

ΚΕΠΥ - ΔΕΗ
Άρθρο 8
Συστήματα Προσφοράς
1. Το οικονομικό μέρος των προσφορών καταρτίζεται σύμφωνα με ένα από τα
ακόλουθα συστήματα, ή με συνδυασμό περισσοτέρων από αυτά.
α. Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της
υπηρεσίας.
β. Προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των
ομαδοποιημένων τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας, με έλεγχο
ομαλότητας τιμών των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
γ. Ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, με έλεγχο ομαλότητας των
τιμών σε σχέση με τις τιμές του αντίστοιχου τιμολογίου της υπηρεσίας.
δ. Ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, η οποία δυνατό να
περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή και κατ’ αποκοπή
τιμή.
ε.

Προσφορά μελέτης και κατασκευής με κατ’ αποκοπή εργολαβικό
αντάλλαγμα για το σύνολο της σύμβασης ή κατά τμήματα αυτής.

2. Το σύστημα προσφοράς για κάθε σύμβαση αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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Άρθρο 9
Περάτωση Διαδικασίας Επιλογής
1. Η διαδικασία επιλογής Οικονομικού Φορέα ολοκληρώνεται με την απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της ΔΕΗ, για κατακύρωση της σύμβασης στον
Οικονομικό Φορέα που κρίθηκε Μειοδότης, και ο οποίος καλείται να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που
έχουν γίνει αποδεκτές από το Μειοδότη.
2. Σε περίπτωση πλειόνων Μειοδοτών λόγω ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών:
α. Στις προμήθειες, η ανάθεση γίνεται με κατανομή των ποσοτήτων του
αντικειμένου της σύμβασης μεταξύ των Μειοδοτών, εφόσον το αποδεχτούν
όλοι, διαφορετικά η ανάθεση γίνεται σ΄ έναν από τους Μειοδότες, μετά
από κλήρωση, η οποία διενεργείται παρουσία τους.
β. Στα έργα και τις υπηρεσίες, η ανάθεση γίνεται σε έναν από τους Μειοδότες,
μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται παρουσία τους.
3. Ματαίωση της διαδικασίας επιλογής αποφασίζεται αιτιολογημένα από το
αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης εφόσον κρίνει ότι :
-

Η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων με
συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος.
Το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό.
Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής.
Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης.

Η ματαίωση κάθε διαδικασίας επιλογής με Προηγούμενη Προκήρυξη
Διαγωνισμού ανακοινώνεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις και οδηγίες.
4. Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από τη ΔΕΗ
στους Προσφέροντες οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες
θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία.
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Άρθρο 10
Αναγγελία Ανάθεσης – Κατάρτιση Σύμβασης
1. Η ανάθεση της σύμβασης αναγγέλλεται από τη ΔΕΗ στο Μειοδότη και στους
λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές, με
αποστολή της απόφασης για την ανάθεση με κάθε πρόσφορο μέσο (επιστολή,
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά).
Για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο κάτω από τα όρια εφαρμογής των
διαδικασιών που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αναγγελία της
ανάθεσης στο Μειοδότη μπορεί να γίνει και με την αποστολή σε αυτόν του
κειμένου της σύμβασης για υπογραφή.
Τα στοιχεία ανάθεσης της σύμβασης δημοσιεύονται, εφόσον απαιτείται από
την κοινοτική νομοθεσία, στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η σύναψη των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει, 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.
Στο ίδιο διάστημα η ΔΕΗ γνωστοποιεί σε κάθε παραλήπτη της απόφασης
ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, μετά από υποβολή
γραπτού αιτήματος, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της
επιλεγείσας προσφοράς.
Ωστόσο, η ΔΕΗ επιφυλάσσεται να μη γνωστοποιήσει ορισμένες πληροφορίες
που αφορούν στα στοιχεία των υποβληθεισών προσφορών και τις εσωτερικές
διαδικασίες αξιολόγησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας, εφόσον η
κοινοποίηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν
αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε έννομα εμπορικά συμφέροντα
δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Αναδόχου, ή
θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ
Οικονομικών Φορέων.
3. Η Σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την
προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν
από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
Τροποποιήσεις των συμβάσεων εντός των όρων της Διακήρυξης, και εφόσον
δεν θίγεται ουσιωδώς ο ανταγωνισμός, γίνονται πάντοτε εγγράφως μετά από
έγκριση του αρμοδίου οργάνου της ΔΕΗ.
4. Οι συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Στις περιπτώσεις
Αναδόχων αλλοδαπών οίκων μπορεί να συντάσσονται παράλληλα και στην
Αγγλική γλώσσα, με το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει. Η περιγραφή του
υλικού και τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να συντάσσονται μόνο στην Αγγλική
γλώσσα.
5. Η υπογραφή των συμβάσεων γίνεται από το εκάστοτε, σύμφωνα με
εσωτερικές ρυθμίσεις της Επιχείρησης εξουσιοδοτημένο όργανο της ΔΕΗ, και
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αφού έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει η Ελληνική και
Κοινοτική Νομοθεσία.
6. Η καταγγελία ή η λύση των συμβάσεων γίνεται μετά από έγκριση του κατά
περίπτωση αρμοδίου οργάνου της ΔΕΗ.
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Άρθρο 11
Υλοποίηση Συμβάσεων
1. Ο Ανάδοχος υλοποιεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που
περιλαμβάνονται σ΄ αυτή, και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Ο Ανάδοχος έχει, ιδίως, την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη
ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Επιχείρησης ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, για τη λήψη μέτρων προς αποφυγή ζημιών σε
εγκαταστάσεις της Επιχείρησης ή και τρίτων, καθώς και για τη λήψη μέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Η υλοποίηση κάθε σύμβασης, παρακολουθείται και ελέγχεται από την
Επιχείρηση μέσω των αρμοδίων οργάνων της, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και
καθήκοντα των οποίων καθορίζονται στη σύμβαση.
Η παρακολούθηση αυτή δεν αναιρεί ούτε μειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου
κατά την ανωτέρω παράγραφο 1.
3. Η υλοποίηση της σύμβασης γίνεται, όπου απαιτείται, με βάση το Πρόγραμμα
Εκτέλεσης Σύμβασης, το οποίο καταρτίζεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται
από τη ΔΕΗ.
4. Αυξομείωση των ποσοτήτων του αντικειμένου της σύμβασης.
4.1.

Μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αντικειμένου της σύμβασης μετά τη
σύναψή της με ανάλογη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, ή
χρονική παράταση εκτέλεσής της, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης από
τη ΔΕΗ αναλόγου δικαιώματος προαίρεσης, το οποίο έχει προβλεφθεί
στη Διακήρυξη και στο κείμενο της σύμβασης, χωρίς ο Ανάδοχος να
δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες
απαιτήσεις.
Στη Διακήρυξη και στη Σύμβαση καθορίζονται τα συγκεκριμένα
ποσοστά της κατά τα ανωτέρω μεταβολής τα οποία δε μπορούν να
υπερβαίνουν το 50% σε ότι αφορά στην αύξηση και το 30% σε ότι
αφορά στη μείωση, καθώς και τα χρονικά όρια άσκησης των
δικαιωμάτων αυτών.

4.2.

Η ΔΕΗ μπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο με τη σύναψη
συμπληρωματικών συμβάσεων, συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που
δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, αλλά τα οποία
έχουν καταστεί απαραίτητα λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα έργα
αυτά και τις υπηρεσίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει
με τις συμβατικές τιμές, εάν υπάρχουν, ή με τιμές μονάδος νέων
εργασιών προσδιοριζόμενες όπως καθορίζεται στη σύμβαση.

5. Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπέρβαση προθεσμιών με
υπαιτιότητά του, αποκλίσεις από εγγυημένα μεγέθη, και γενικά παραβίαση από
αυτόν κάθε άλλου, προβλεπόμενου από τη σύμβαση, όρου ή υποχρέωσής του.
Ο τρόπος προσδιορισμού και επιβολής των ποινικών ρητρών και τα εκάστοτε
μέγιστα όρια αυτών σε σχέση με το συμβατικό τίμημα καθορίζονται στη
Διακήρυξη και τη σύμβαση.
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6. Αναπροσαρμογές των συμβατικών τιμημάτων είναι δυνατές εφόσον τούτο
επιβάλλεται από το χαρακτήρα της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι τούτο
θα αναφέρεται στη Διακήρυξη με σαφή καθορισμό του τρόπου
αναπροσαρμογής .
7. Σε κάθε σύμβαση έργου καθορίζεται διαδικασία ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, η οποία, κατά κανόνα, διενεργείται σε δύο στάδια όπως
παρακάτω, και ειδικότερα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σύμβαση.
Πρώτο στάδιο είναι αυτό της Προσωρινής Παραλαβής από αρμόδια προς τούτο
επιτροπή της ΔΕΗ, η οποία ελέγχει το έργο από τεχνική άποψη ποσοτικά και
ποιοτικά, και συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.
Δεύτερο στάδιο είναι αυτό της Οριστικής Παραλαβής από αρμόδια προς τούτο
επιτροπή της ΔΕΗ, μετά την παρέλευση του διαστήματος υποχρεωτικής
συντήρησης ή εγγύησης του έργου από τον Ανάδοχο. Η επιτροπή ελέγχει εκ
νέου την αρτιότητα του έργου και συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής
Παραλαβής. Η Οριστική Παραλαβή οδηγεί στο κλείσιμο της σύμβασης τεχνικά
και οικονομικά.
Σε περίπτωση που η φύση του έργου και οι ανάγκες της ΔΕΗ το επιβάλλουν,
μετά την τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση του έργου, και πριν από την
Προσωρινή Παραλαβή, είναι δυνατό να διενεργείται «Παραλαβή για Χρήση»
του συνόλου ή μέρους του έργου. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Προσωρινή ή Οριστική Παραλαβή.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και των υπηρεσιών γίνεται με
τους όρους και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οικεία σύμβαση.
8. Στη σύμβαση προβλέπονται διαδικασίες επίλυσης διαφωνιών και εξέτασης
αιτημάτων ή απαιτήσεων του Αναδόχου.
Επίσης στη σύμβαση καθορίζονται :
α) οι όροι και προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης με υπαιτιότητα της ΔΕΗ ή
του Αναδόχου, καθώς και οι τυχόν αποζημιώσεις,
β) οι διαδικασίες έκπτωσης του Αναδόχου σε περίπτωση μη τήρησης των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
9. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά
την υλοποίηση της σύμβασης και δεν επιλύεται με τις προβλεπόμενες σε αυτή
διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και σύμφωνα με
το Ελληνικό Δίκαιο, με την επιφύλαξη καθορισμού, κατά περίπτωση, από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ άλλης ρύθμισης, η οποία θα έχει περιληφθεί
στην αντίστοιχη Διακήρυξη.
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Άρθρο 12
Στοιχεία Συμβάσεων
1. Όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τα στοιχεία των φακέλων των
προσφορών και των συμβάσεων της ΔΕΗ θεωρούνται εμπιστευτικές, και
κοινοποιούνται μόνο εφόσον δεν είναι ανεπίδεκτες επιδείξεως βάσει της
κείμενης Νομοθεσίας και Νομολογίας, και κατόπιν υποβολής σχετικού
αιτήματος από έχοντα έννομο συμφέρον προς τούτο.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 του παρόντος
Κανονισμού, εξωϋπηρεσιακή χρήση ή γνωστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων
επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης.
3. Ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων των συμβάσεων καθορίζεται από τις
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και οδηγίες, με ελάχιστο τα
τέσσερα (4) χρόνια από τη σύναψη της σύμβασης.
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Άρθρο 13
Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα
1. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων
της προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής Οικονομικό Φορέα, ο
οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος ή δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει
επιδείξει στο παρελθόν ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι της
Επιχείρησης.
2. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή με συστημένη
επιστολή στον Οικονομικό Φορέα από την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Οικονομικός
Φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας
γίνεται από αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 14
Διακήρυξη
1. Για την επιλογή Οικονομικών Φορέων με Ανοικτή Διαδικασία εκδίδεται
Διακήρυξη εγκεκριμένη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της
Επιχείρησης, στην οποία καθορίζεται και το είδος της σύμβασης.
2. Η Διακήρυξη αποτελείται, κατά κανόνα, από τα ακόλουθα τεύχη, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
-

-

Πρόσκληση
Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού
Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης
Ειδικοί Όροι Σύμβασης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
Γενικοί Όροι Σύμβασης
Τεχνικές Προδιαγραφές και (εφόσον απαιτούνται) Σχέδια
Τεύχος Ασφαλίσεων (εφόσον απαιτείται)
Τεύχος Υποδειγμάτων (Εγγυητικές Επιστολές, Υπεύθυνη Δήλωση
Προσφέροντος περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης, Υπεύθυνη
Δήλωση συνυπευθυνότητας σε περίπτωση κοινοπραξίας και, ό,τι άλλο
προβλέπεται στα Τεύχη της Διακήρυξης)
Έντυπα οικονομικών ή/και τεχνικών στοιχείων προσφορών.

Τα τεύχη αυτά, με εξαίρεση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές και Σχέδια» καθώς
και τα «Έντυπα οικονομικών ή/και τεχνικών στοιχείων προσφορών»
καταρτίζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιχείρησης
τυποποιημένα
Κατευθυντήρια
Τεύχη.
Οποιαδήποτε
διαφοροποίηση από τα Κατευθυντήρια Τεύχη εγκρίνεται από το αρμόδιο
όργανο της Επιχείρησης.
3. Όταν οι Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού διαχωρίζονται σε Ειδικούς και
Γενικούς, οι «Ειδικοί Όροι» υπερισχύουν των αντίστοιχων «Γενικών Όρων» σε
περίπτωση σύγκρουσής τους. Το ίδιο ισχύει και για τους Ειδικούς και Γενικούς
Όρους Σύμβασης.
4. Η Διακήρυξη συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με δυνατότητα Αγγλικής
μετάφρασης όταν κρίνεται σκόπιμο.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου υπερισχύει
το Ελληνικό κείμενο.
5. Για κάθε τροποποίηση της Διακήρυξης εκδίδεται συμπλήρωμα αυτής, το οποίο
εγκρίνεται από το ίδιο όργανο που είχε εγκρίνει την αρχική.
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Άρθρο 15
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Προθεσμία Προσφορών
1. Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού, περιλαμβάνει περίληψη της Διακήρυξης, και
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο προβλέπεται από
τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες. Η ανάρτηση της Προκήρυξης στην
ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ γίνεται μετά την ημερομηνία αποστολής της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιέχει τις ίδιες
πληροφορίες, καθώς και την ημερομηνία αποστολής της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της Προκήρυξης
Διαγωνισμού και της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών καθορίζεται:
α. από τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν
απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β. σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, στις
περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Για τα τυχόν συμπληρώματα της Διακήρυξης τα οποία εκδίδονται μετά τη
δημοσίευση της Προκήρυξης ακολουθείται η ίδια με την ανωτέρω διαδικασία
δημοσίευσης.
4. Η Διακήρυξη διανέμεται στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς (σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)
με καταβολή, όπου προβλέπεται, του
ορισμένου αντιτίμου συμμετοχής αυτών στις δαπάνες έκδοσής της. Η
Διακήρυξη και τα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού δημοσιεύονται
(αναρτώνται) υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.
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Άρθρο 16
Υποβολή Προσφορών
1. Στη Διακήρυξη και στην Προκήρυξη Διαγωνισμού καθορίζονται ρητά ο τόπος,
η καταληκτική ημερομηνία και η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι
προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ή στην
κατά το άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού Επιτροπή Αποσφράγισης
Προσφορών, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους, όπως ειδικότερα
ορίζεται στη Διακήρυξη :
- Παράδοση της προσφοράς από τον ίδιο τον Προσφέροντα ή νόμιμο
εκπρόσωπό του.
- Αποστολή της προσφοράς ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με εταιρεία
διακίνησης εντύπων.
- Με ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον τούτο προβλέπεται στη Διακήρυξη.
2. Οι Οικονομικοί Φορείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να υποβάλουν τις
προσφορές τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ανεξάρτητα από τον
τρόπο υποβολής.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αποσφραγίζονται και δε λαμβάνονται υπόψη
και οι οικείοι Προσφέροντες ειδοποιούνται εγγράφως από την Υπηρεσία για
την παραλαβή τους μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Ομοίως δε γίνεται δεκτή υποβολή προσφοράς από Οικονομικούς Φορείς, οι
οποίοι έχουν αποκλεισθεί από τις συμβάσεις της ΔΕΗ, κατά τα οριζόμενα στο
Άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού, και για το χρονικό διάστημα που ισχύει ο
αποκλεισμός.
3. Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη
Διακήρυξη, και να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο οποίος περιέχει κατά κανόνα τρεις άλλους
σφραγισμένους φακέλους με τα διακριτικά Α, Β και Γ.
- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία του Προσφέροντος και
άλλα απαιτούμενα στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη.
- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β περιέχει την «τεχνική προσφορά», και άλλα απαιτούμενα
τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη.
- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ περιέχει την
καθορίζεται στη Διακήρυξη.

«οικονομική

προσφορά»,

όπως

αυτή

4. Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη
Διακήρυξη.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα όμοια αντίγραφα
προβλέπονται στη Διακήρυξη. Όλες οι σελίδες του πρωτοτύπου φέρουν την
υπογραφή του Προσφέροντα ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.
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Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου υπερισχύει το
πρωτότυπο της προσφοράς.
Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία. Σε κάθε φάκελο προσφοράς
σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα παραλαβής.
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Άρθρο 17
Μεταβολές Διαδικασίας σε Εξέλιξη
1. Η ΔΕΗ είναι δυνατό να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών
εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν σε αυτό, και εφόσον
προκύψει ανάγκη έκδοσης συμπληρωμάτων της Διακήρυξης.
Είναι επίσης δυνατό να αναβάλει ή να ματαιώσει την Ανοικτή Διαδικασία,
εφόσον κατά την κρίση της δεν υπάρχει επαρκής συμμετοχή Προσφερόντων,
ή γενικά προκύπτουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν σε αυτό, σύμφωνα και
με το άρθρο 9 παρ. 3 του παρόντος.
Η σχετική απόφαση για τα ανωτέρω λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της
Επιχείρησης.
2. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού.
3. Το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
καθορίζεται ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και τη σοβαρότητα των
μεταβολών των όρων της Διακήρυξης.
4. Στις περιπτώσεις αναβολής ή ματαίωσης της Ανοικτής Διαδικασίας οι
προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί επιστρέφονται στους οικείους
Προσφέροντες.
5. Στην περίπτωση παράτασης του χρόνου υποβολής των προσφορών, οι ήδη
υποβληθείσες προσφορές εξακολουθούν να ισχύουν εκτός εάν οι οικείοι
Προσφέροντες τις αποσύρουν ή τις αντικαταστήσουν με άλλες μέσα στις νέες
προθεσμίες.
Η προθεσμία ισχύος των προσφορών που έχουν κατατεθεί και δεν έχουν
αποσυρθεί από τους Προσφέροντες παρατείνεται αυτοδίκαια κατά το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Σελίδα 24/46

ΚΕΠΥ - ΔΕΗ
Άρθρο 18
Αποσφράγιση Προσφορών
1. Οι προσφορές, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
αποσφραγίζονται σε στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, από
Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών, η οποία συστήνεται από αρμόδιο
όργανο της Επιχείρησης.
Σε όλες τις αποσφραγίσεις των ανωτέρω σταδίων οι Προσφέροντες
δικαιούνται να παρευρίσκονται με το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2. Η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών συνέρχεται σε τόπο, ημερομηνία και
ώρα που έχουν καθορισθεί στη Διακήρυξη, εξετάζει το εμπρόθεσμο ή μη των
προσφορών, ανοίγει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ των εμπρόθεσμων,
αποσφραγίζει το ΦΑΚΕΛΟ Α ελέγχει την ύπαρξη των δικαιολογητικών και
γενικά τη πληρότητα των προβλεπομένων από τη Διακήρυξη για το φάκελο
αυτό στοιχείων, κατατάσσει τις προσφορές σε τυπικά αποδεκτές και μη,
συντάσσει σχετικό πρακτικό αποσφράγισης, και ανακοινώνει το αποτέλεσμα
του ελέγχου και τυχόν άλλα στοιχεία, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη της
Διακήρυξης. Οι Προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τυπικά μη
αποδεκτές, ενημερώνονται εγγράφως για τους λόγους απόρριψής τους.
3. Ο κατάλογος των τυπικά αποδεκτών προσφορών οριστικοποιείται μετά και την
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αποσφράγισης
Προσφορών προβαίνει στην αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Β των προσφορών
του καταλόγου, ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία αυτών στους
παρευρισκομένους, συντάσσει σχετικό πρακτικό αποσφράγισης, και τους
διαβιβάζει στο αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση υπηρεσιακό όργανο.
4. Εφόσον προβλέπεται στη Διακήρυξη, η αποσφράγιση των Φακέλων Α και Β
των προσφορών είναι δυνατό να γίνεται σε ένα στάδιο. Στις περιπτώσεις αυτές
ακολουθείται ανάλογη με τα ανωτέρω διαδικασία.
5. Με την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους των προσφορών διαμορφώνεται ο
κατάλογος των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, ο οποίος οριστικοποιείται
μετά και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Στη συνέχεια διενεργείται η
αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Γ των προσφορών από αρμόδια προς τούτο
Επιτροπή της Επιχείρησης, η οποία και ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους
τα βασικά οικονομικά στοιχεία των προσφορών.
6. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η
χαμηλότερη τιμή, είναι δυνατό οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ των προσφορών να
αποσφραγίζονται ταυτόχρονα. Η απόφαση γι’ αυτό λαμβάνεται από αρμόδιο
όργανο της ΔΕΗ.
Στις περιπτώσεις αυτές η αποσφράγιση των Φακέλων Β και Γ γίνεται από την
Επιτροπή Αποσφράγισης.
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Άρθρο 19
Αξιολόγηση Προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από «Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών», που ορίζεται από αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ, και η οποία μπορεί
να ταυτίζεται με την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών.
Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών είναι η επεξεργασία των
στοιχείων των προσφορών, η αξιολόγησή τους και ο καθορισμός της σειράς
κατάταξης των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη Διακήρυξη.
Σε Συμβάσεις Έργων, με προϋπολογισμό πάνω από όριο, καθοριζόμενο με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, στις Επιτροπές Αξιολόγησης
συμμετέχουν και τρία μέλη που υποδεικνύονται αντίστοιχα από την πλέον
Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση (ΑΣΟΠ) των εργαζομένων στη
ΔΕΗ, από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και από το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ).
Η τυχόν άρνηση ή παράλειψη υπόδειξης μέλους από κάποιον ή κάποιους από
τους ανωτέρω φορείς δε συνιστά λόγο ακυρότητας της σύστασης της
Επιτροπής Αξιολόγησης ή κώλυμα συνέχισης των εργασιών της.
2. Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την τεχνική
αξιολόγηση, σε δεύτερο στάδιο την οικονομική αξιολόγηση και, εφόσον
απαιτείται από τη Διακήρυξη, τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων των δύο,
ώστε να προκύψει η τελική πλήρης αξιολόγηση των προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη Διακήρυξη. Στα πλαίσια αυτά :
2.1. Για την τεχνική αξιολόγηση επιτρέπεται η αλληλογραφία των οργάνων
που τη διενεργούν απευθείας με τους Προσφέροντες για διευκρινίσεις και
παροχή συμπληρωματικών στοιχείων τεκμηρίωσης, τα οποία αφορούν σε
θέματα μόνο τεχνικής φύσης.
2.2. Η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών προϋποθέτει την περάτωση
της τεχνικής αξιολόγησής τους. Σε περίπτωση που μια προσφορά κριθεί
οριστικά τεχνικά μη αποδεκτή δεν γίνεται αποσφράγιση της αντίστοιχης
οικονομικής προσφοράς.
2.3. Κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η
Επιτροπή Αξιολόγησης, δύναται
να ζητεί από τους Προσφέροντες
διευκρινίσεις επί των οικονομικών στοιχείων των προσφορών τους.
2.4. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να παρέχουν μόνον τα, κατά τα ανωτέρω,
αιτούμενα πρόσθετα στοιχεία τεχνικής ή οικονομικής φύσης.
2.5. Εναλλακτικές προσφορές αξιολογούνται με τον τρόπο που καθορίζεται
στη Διακήρυξη, μόνο όταν η ανάθεση γίνεται με το κριτήριο της πιο
συμφέρουσας προσφοράς, εφόσον η Διακήρυξη προβλέπει τη
δυνατότητα υποβολής τους, και πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στη Διακήρυξη για την υποβολή τους.
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2.6. Αντιπροσφορές
απορρίπτονται.

οιασδήποτε

μορφής

είναι

απαράδεκτες

και

2.7. Οι προσφορές οι οποίες απορρίπτονται οριστικά, μετά και την εκδίκαση
τυχόν ενστάσεων, δε λαμβάνονται υπόψη και δεν αποσφραγίζονται ούτε
αξιολογούνται περαιτέρω κατά τα επόμενα στάδια της ανοικτής
διαδικασίας. Οι οικείοι Προσφέροντες ειδοποιούνται εγγράφως να τις
παραλάβουν μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.
2.8. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης με τις
προτάσεις της και το υποβάλλει στην Υπηρεσία που διεξάγει τη διαδικασία
και στις λοιπές, κατά περίπτωση, αρμόδιες Υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες αυτές
προωθούν το πρακτικό, διατυπώνοντας και τις τυχόν απόψεις τους, στο
όργανο που είναι αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος της
διαδικασίας.
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Άρθρο 20
Ενστάσεις-Προσφυγές
1. Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ,
η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως
εκάστοτε ισχύει και όπως μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π/Δ 59/2007
όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή
πράξη της Επιχείρησης, που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία
θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.
Η προσφυγή αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο
που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων
ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο,
που ο Νόμος προβλέπει.
Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή απευθύνεται στη ΔΕΗ και εξετάζεται από
τα οριζόμενα στη Διακήρυξη όργανα, τα οποία εκδίδουν αιτιολογημένη
απόφαση γι’ αυτήν σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της και
την γνωστοποιούν εγγράφως στον οικείο Προσφέροντα. Αν παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
2. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να
προσβάλουν με ένσταση εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης που σχετίζονται
με τις διαδικασίες επιλογής, τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη νόμιμα τα
συμφέροντά τους.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ, το οποίο αναφέρεται
στη Διακήρυξη, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η
προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου.
Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από τα οριζόμενα στη Διακήρυξη όργανα
της ΔΕΗ τα οποία γνωστοποιούν εγγράφως στους οικείους ενιστάμενους τις
αποφάσεις τους.
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Άρθρο 21
Επικοινωνία με Προσφέροντες
1. Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 19 του παρόντος Κανονισμού, συζητήσεις
γίνονται από το όργανο κατακύρωσης του αποτελέσματος της διαδικασίας ή
από εξουσιοδοτημένο από αυτό άλλο όργανο, μόνο
• Με το Μειοδότη ή
• Με τους Μειοδότες, σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών ή
• Με τους άλλους Προσφέροντες, κατά τη σειρά μειοδοσίας, εάν ο Μειοδότης
ανακαλέσει την προσφορά του ή αρνηθεί την εκπλήρωση υποχρεώσεών
του.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία Μειοδότης με υπαιτιότητά του δεν υπογράψει
τη σύμβαση, η ΔΕΗ επιφυλάσσεται να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους
λοιπούς Προσφέροντες, κατά σειρά μειοδοσίας για ανάδειξη Αναδόχου, υπό
την προϋπόθεση ότι ισχύουν, ή δέχονται να ισχύουν, οι προσφορές τους.
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Β. ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 22
Πρόσκληση Συμμετοχής - Προκήρυξη
1. Για τη διεξαγωγή της Κλειστής Διαδικασίας επιλογής Οικονομικών Φορέων με
Προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού εκδίδεται τεύχος «Πρόσκληση
Συμμετοχής σε Κλειστή Διαδικασία» (στο εξής «Πρόσκληση Συμμετοχής»),
εγκεκριμένο από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της ΔΕΗ.
2. Η Πρόσκληση Συμμετοχής περιλαμβάνει ιδίως τα εξής :
-

Τη διεύθυνση της Υπηρεσίας/Οργάνου της ΔΕΗ, όπου θα υποβληθούν οι
αιτήσεις συμμετοχής (Ταχυδρομική Διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, και τηλεομοιοτύπου/FAX).

-

Την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής.

-

Τους όρους συμμετοχής, το περιεχόμενο των αιτήσεων με τους φακέλους
συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής τους.

-

Την περιγραφή και τα κύρια στοιχεία του προκηρυσσόμενου έργου,
προμήθειας ή υπηρεσίας.

-

Τα στοιχεία, με τα οποία στοιχειοθετείται η εν γένει κατάσταση του
Οικονομικού Φορέα και οι ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού
χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί.

-

Τις απαιτούμενες συγκεκριμένες εγγυήσεις για τη συμμετοχή στη
διαδικασία προεπιλογής, για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση, και για
την εκτέλεση της σύμβασης.

-

Τυχόν πρόσθετους όρους ή/και διευκρινίσεις, απαραίτητες για την επιλογή
των Προσφερόντων και, ενδεχομένως, ιδιαίτερους όρους που απαιτούνται
για την εκτέλεση της σύμβασης.

-

Τα κριτήρια επιλογής των Προσφερόντων μεταξύ των Υποψηφίων.

-

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 7 του
παρόντος Κανονισμού.

-

Τα περί ενστάσεων - προσφυγών, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του παρόντος
Κανονισμού.

Η Πρόσκληση Συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό
Φορέα.
3. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού περιλαμβάνει περίληψη της Πρόσκλησης
Συμμετοχής, και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 15
του παρόντος Κανονισμού. Με την Προκήρυξη αυτή καλούνται οι
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ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην
Κλειστή Διαδικασία.
4. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της Προκήρυξης
Διαγωνισμού και της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,
καθορίζεται:
α. από τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, στις
περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 23
Αιτήσεις Συμμετοχής – Μεταβολές της σε Εξέλιξη Διαδικασίας
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται και πρωτοκολλούνται στην αρμόδια Υπηρεσία της
ΔΕΗ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος
περιέχει δικαιολογητικά και στοιχεία, καθοριζόμενα στην Πρόσκληση
Συμμετοχής. Η υποβολή μπορεί να γίνει με κάποιον από τους ακόλουθους
τρόπους, όπως ορίζεται ειδικότερα στην Πρόσκληση Συμμετοχής.
- Παράδοση του Φακέλου Συμμετοχής στην Υπηρεσία από τον ίδιο τον
Υποψήφιο Οικονομικό Φορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
- Αποστολή του Φακέλου Συμμετοχής
εταιρεία διακίνησης εντύπων.

ταχυδρομικώς επί αποδείξει, ή με

- Με ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον τούτο προβλέπεται στην Πρόσκληση
Συμμετοχής.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους, οι αιτήσεις - Φάκελοι Συμμετοχής
υποβάλλονται εντός της καθορισμένης στην Πρόσκληση Συμμετοχής
προθεσμίας, με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Οικονομικών Φορέων.
Οι εκπρόθεσμοι Φάκελοι Συμμετοχής δεν αποσφραγίζονται και δε
λαμβάνονται υπόψη, οι Οικονομικοί δε Φορείς που τους υπέβαλαν
ειδοποιούνται εγγράφως για την παραλαβή τους μέσα σε καθορισμένο
χρονικό διάστημα.
Ομοίως δεν αποσφραγίζονται και δε λαμβάνονται υπόψη Φάκελοι
Συμμετοχής Οικονομικών Φορέων αποκλειομένων από τις συμβάσεις της
ΔΕΗ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.
2. Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ματαίωση της
διαδικασίας είναι δυνατή, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν
σ΄ αυτό ή η ανταπόκριση στην Πρόσκληση Συμμετοχής κρίνεται ανεπαρκής.
Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης και
για όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται δημοσίευση στην ιστοσελίδα του
ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού.
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Άρθρο 24
Επιλογή Προσφερόντων - Λοιπά Στάδια Διαδικασίας
1. Η επιλογή των Προσφερόντων μεταξύ των Υποψηφίων Οικονομικών Φορέων
γίνεται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην Πρόσκληση Συμμετοχής,
από Επιτροπή Επιλογής, η οποία συστήνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.
2. Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης των Φακέλων Συμμετοχής
καθορίζονται στην Πρόσκληση Συμμετοχής, οι δε Υποψήφιοι Οικονομικοί
Φορείς δικαιούνται να παρευρίσκονται με το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η Επιτροπή Επιλογής αποσφραγίζει τους εμπρόθεσμους Φακέλους
Συμμετοχής, εξετάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
περιέχουν, κατατάσσει τις αιτήσεις συμμετοχής σε αποδεκτές και μη,
συντάσσει σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης και ανακοινώνει τα πορίσματά της
όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση Συμμετοχής.
3. Οι Υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν μη αποδεκτές ενημερώνονται
εγγράφως για τους σχετικούς λόγους, και έχουν το δικαίωμα υποβολής
ένστασης, όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση Συμμετοχής. Ο οριστικός
κατάλογος των Προσφερόντων διαμορφώνεται μετά την εκδίκαση των
ενστάσεων από αρμόδιο Υπηρεσιακό Όργανο.
4. Η διαδικασία για την επιλογή του Αναδόχου μεταξύ των Προσφερόντων
γίνεται σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η οποία καταρτίζεται και περιλαμβάνει τα
ίδια τεύχη και στοιχεία με αυτά της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας,
πλην εκείνων τα οποία έχουν περιληφθεί στην Πρόσκληση Συμμετοχής.
5. Οι Προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς καλούνται ταυτόχρονα, με γραπτή
πρόσκληση, να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η πρόσκληση αυτή
περιλαμβάνει :
α. τον τόπο, χρόνο, τρόπο υποβολής της προσφοράς,
β. τη Διακήρυξη ή τον τρόπο και ημερομηνία παραλαβής της και το τυχόν
αντίτιμο συμμετοχή τους στις δαπάνες έκδοσής της.
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών καθορίζεται :
- από τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις
περιπτώσεις που απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, στις
περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών, τεχνική και οικονομική, τις
ενστάσεις, τη διαδικασία κατακύρωσης, την επικοινωνία με τους
συμμετέχοντες, τις αντιπροσφορές, τις εναλλακτικές προσφορές και τα λοιπά
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διαδικαστικά θέματα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 19, 20, 21
του παρόντος Κανονισμού, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
6.1. Σε περίπτωση παράτασης ή αναβολής της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών καθώς και σε περίπτωση έκδοσης Συμπληρωμάτων
ειδοποιούνται εγγράφως οι Προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς, χωρίς
δημοσίευση στον τύπο.
6.2. Προσφορές που υποβάλλονται από Οικονομικούς Φορείς μη επιλεγέντες
ως Προσφέροντες, δεν αποσφραγίζονται, ούτε λαμβάνονται υπόψη, και
επιστρέφονται σε αυτούς που τις υπέβαλαν.
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 25
Πρόσκληση Συμμετοχής - Προκήρυξη
1. Για τη διεξαγωγή της Διαδικασίας επιλογής Οικονομικών Φορέων με
Διαπραγματεύσεις με Προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού, εκδίδεται ειδικό
τεύχος «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις» (στο
εξής «Πρόσκληση Συμμετοχής»), εγκεκριμένο από ανώτατο υπηρεσιακό
όργανο της ΔΕΗ.
Η Πρόσκληση Συμμετοχής περιλαμβάνει, ιδίως, τα εξής :
- Τη διεύθυνση της Υπηρεσίας / Οργάνου της ΔΕΗ, όπου θα υποβληθούν οι
αιτήσεις συμμετοχής (Ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, και τηλεομοιοτύπου/FAX).
- Την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής.
- Τεχνικές περιγραφές ή προδιαγραφές του έργου, των υλικών ή των
υπηρεσιών τις οποίες αφορά η προς σύναψη σύμβαση, και τυχόν
εμπορικούς ή άλλους όρους.
- Τα στοιχεία με τα οποία στοιχειοθετούνται η εν γένει κατάσταση του
Οικονομικού Φορέα, και οι ελάχιστοι όροι τεχνικής και οικονομικής φύσης
που πρέπει να πληροί.
- Τις απαιτούμενες συγκεκριμένες οικονομικές και άλλες εγγυήσεις για τη
συμμετοχή στη διαδικασία και για την εκτέλεση της σύμβασης.
- Τυχόν πρόσθετους όρους ή/και διευκρινίσεις, απαραίτητες για την επιλογή
των Προσφερόντων, και, ενδεχομένως, ιδιαίτερους όρους που απαιτούνται
για την εκτέλεση της σύμβασης.
- Τα κριτήρια επιλογής των Προσφερόντων μεταξύ των Υποψηφίων.
- Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 7 του
παρόντος Κανονισμού.
- Τα περί ενστάσεων - προσφυγών σύμφωνα με το Άρθρο 20 του παρόντος
Κανονισμού.
- Οδηγίες για την παραλαβή της Διακήρυξης.
Η Πρόσκληση Συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό
Φορέα.
2. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού περιλαμβάνει περίληψη της Πρόσκλησης
Συμμετοχής, και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 15
του παρόντος Κανονισμού. Με την Προκήρυξη αυτή
καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη
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Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις. Η αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνει, κατά
κανόνα, σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, με περιεχόμενο καθοριζόμενο
στην Πρόσκληση Συμμετοχής.
3. Στη Διακήρυξη περιλαμβάνεται ειδικό τεύχος «Όροι και Οδηγίες
Διαπραγματεύσεων», στο οποίο αναφέρονται ιδίως οι διαδικασίες και τα στάδια
διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, τα κατ’ αρχάς διαπραγμα-τεύσιμα θέματα,
ο τρόπος υποβολής των προσφορών, ο τρόπος αξιολόγησής τους, και τα
κριτήρια επιλογής των Προσφερόντων, σύμφωνα και με το Άρθρο 5 του
παρόντος Κανονισμού.
Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στους Προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς με
καταβολή, όταν προβλέπεται, του ορισμένου αντιτίμου συμμετοχής τους στις
δαπάνες έκδοσής της.
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Άρθρο 26
Αιτήσεις Συμμετοχής – Μεταβολές της σε Εξέλιξη Διαδικασίας
1. Οι αιτήσεις με τους φακέλους συμμετοχής υποβάλλονται και πρωτοκολλούνται
στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, σύμφωνα με την Πρόσκληση Συμμετοχής. Η
υποβολή των αιτήσεων - φακέλων συμμετοχής μπορεί να γίνει με κάποιον από
τους ακόλουθους τρόπους, όπως ορίζεται ειδικότερα στην Πρόσκληση
Συμμετοχής :
-

Παράδοση του φακέλου από τον ίδιο τον Υποψήφιο Οικονομικό Φορέα ή
το νόμιμο εκπρόσωπό του.

-

Αποστολή του φακέλου ταχυδρομικώς επί αποδείξει, ή με εταιρεία
διακίνησης εντύπων.

-

Με ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον τούτο προβλέπεται στην Πρόσκληση
Συμμετοχής.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους οι φάκελοι συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται εντός της καθορισμένης στην Πρόσκληση Συμμετοχής
προθεσμίας με αποκλειστική ευθύνη των Οικονομικών Φορέων.
Οι εκπρόθεσμοι φάκελοι συμμετοχής δεν αποσφραγίζονται και δε λαμβάνονται
υπόψη, οι δε Οικονομικοί Φορείς που τους υπέβαλαν ειδοποιούνται εγγράφως
για την παραλαβή τους μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Ομοίως δεν αποσφραγίζονται και δε λαμβάνονται υπόψη, φάκελοι συμμετοχής
Οικονομικών Φορέων αποκλειομένων από τις συμβάσεις της ΔΕΗ, κατά τα
οριζόμενα στο Άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.
2. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ή αναβολή, ή
και ματαίωση της διαδικασίας είναι δυνατή, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι
που συνηγορούν σ΄ αυτό, ή η ανταπόκριση στην Πρόσκληση Συμμετοχής
κρίνεται ανεπαρκής. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδιο όργανο
της Επιχείρησης και για όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται σχετική δημοσίευση
στον Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος
Κανονισμού.
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Άρθρο 27
Διεξαγωγή της Διαδικασίας
1. Η διεξαγωγή της Διαδικασίας Επιλογής Οικονομικών Φορέων με
Διαπραγματεύσεις, διενεργείται από Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, η οποία
συστήνεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΗ, από στελέχη της
ιεραρχίας των αρμοδίων Υπηρεσιών ή από, ειδικά για τη συγκεκριμένη
σύμβαση, οριζόμενα στελέχη.
Έργο της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων είναι :
α. Η αποσφράγιση των εμπρόθεσμων φακέλων συμμετοχής σε τόπο,
ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην Πρόσκληση Συμμετοχής, η
εξέταση και έλεγχος του περιεχομένου τους και η επιλογή των
Προσφερόντων μεταξύ των Υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια της
Πρόσκλησης Συμμετοχής.
β. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής των Προσφερόντων με
τα κύρια τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία, και η γραπτή ενημέρωση
των απορριφθέντων υποψηφίων.
γ. Η διαμόρφωση του καταλόγου των Προσφερόντων μετά και την εκδίκαση
τυχόν ενστάσεων, και η γραπτή πρόσκληση προς αυτούς ταυτόχρονα για
την υποβολή προσφορών.
δ. Η διαπραγμάτευση με τους Προσφέροντες όλων των διαπραγματεύσιμων
θεμάτων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
ε.

Η σύνταξη πρακτικού με την τελική αξιολόγηση των προσφορών και τις
προτάσεις της, και η υποβολή της στην αρμόδια Υπηρεσία, και τυχόν
συναρμόδιες Υπηρεσίες για περαιτέρω προώθηση και έγκριση.

2. Η Επιτροπή Διαπραγματεύσεων διαπραγματεύεται με τους Προσφέροντες για
κάθε ενότητα (τεχνικό μέρος, εμπορικό μέρος, οικονομικό μέρος) σε
διαδοχικές φάσεις – στάδια, σύμφωνα με ρητές προβλέψεις της Διακήρυξης.
Ειδικότερα η διαπραγμάτευση του οικονομικού μέρους της Διακήρυξης
διενεργείται κατά κανόνα μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης του τεχνικού
και εμπορικού μέρους, πράγμα το οποίο κηρύσσεται από την Επιτροπή
Διαπραγματεύσεων, και οι προσφέροντες καλούνται να υποβάλουν προς
διαπραγμάτευση την οικονομική τους προσφορά, όπως ορίζεται στη
Διακήρυξη.
3. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την υποβολή των αιτήσεων – φακέλων
συμμετοχής, μέχρι το πέρας των διαπραγματεύσεων οι ενδιαφερόμενοι
Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να παρευρίσκονται σε κάθε αποσφράγιση
φακέλου, και να ενημερώνονται από την Επιτροπή Διαπραγματεύσεων για τα
αποτελέσματα της εξέτασης των φακέλων και των προσφορών τους.
Ειδικότερα οι αποκλειόμενοι από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας
ενημερώνονται εγγράφως για τους λόγους του αποκλεισμού τους.
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4. Οι διαπραγματεύσεις και, η εν γένει διαδικασία διεξάγεται με αυστηρή τήρηση
της αρχής της ίσης μεταχείρισης, χωρίς κανενός είδους διάκριση έναντι των
Οικονομικών Φορέων.
Στα πλαίσια αυτά, εκτός των άλλων :
-

Δεν παρέχονται πληροφορίες, που ευνοούν ορισμένους Προσφέροντες
ή, γενικά, προκαλούν διακρίσεις.

-

Δεν αποκαλύπτονται σε άλλους Προσφέροντες προτεινόμενες λύσεις ή
εμπιστευτικές πληροφορίες από κάποιο Προσφέροντα χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεσή του.

5. Προσφορές Οικονομικών Φορέων, οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί ως
Προσφέροντες, δεν αποσφραγίζονται, δε λαμβάνονται υπόψη κατ’ ουδένα
τρόπο, και επιστρέφονται σε αυτούς που τις υπέβαλαν.
6. Για τυχόν παράταση των προθεσμιών υποβολής προσφορών στα διάφορα
στάδια της διαδικασίας, ή και για αναβολή για κάποιο διάστημα, η Επιχείρηση
ειδοποιεί γραπτά τους οικείους προσφέροντες.
7. Η ανάθεση της σύμβασης στον Ανάδοχο, ή η ματαίωση της διαδικασίας
επιλογής ανακοινώνεται, εφόσον απαιτείται από τις κοινοτικές οδηγίες, στην
επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 28
Συμφωνία - Πλαίσιο
1. Συμφωνία - Πλαίσιο είναι η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και ενός ή
περισσότερων Οικονομικών Φορέων για συγκεκριμένα έργα, προμήθειες ή
υπηρεσίες, με την οποία καθορίζονται οι όροι που θα διέπουν τις συμβάσεις
που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου για τα
εν λόγω έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, κατά
περίπτωση, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
2. Για την επιλογή των Οικονομικών Φορέων για κάθε Συμφωνία – Πλαίσιο
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.
3. Οι συμβάσεις με βάση Συμφωνία – Πλαίσιο, που έχει συναφθεί με
Οικονομικούς Φορείς επιλεγέντες μετά από προηγούμενη Προκήρυξη
Διαγωνισμού με βάση το Άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, μπορούν
να συνάπτονται χωρίς προηγούμενη προκήρυξη Διαγωνισμού (Άρθρο 4 παρ. 2
εδάφιο θ του παρόντος Κανονισμού).
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Άρθρο 29
Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη
1. Με την Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη η ΔΕΗ γνωστοποιεί τουλάχιστον μια
φορά το χρόνο με δημοσίευση την πρόθεσή της για σύναψη σύμβασης για
προμήθεια υλικού ή κατηγορίας υλικών, για λήψη υπηρεσίας ή για κατασκευή
έργου κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες.
Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται (αναρτάται) στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ
και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει
συγκεκριμένες πληροφορίες για την προς σύναψη σύμβαση και είναι δυνατό
να χρησιμοποιηθεί ως μέσο έναρξης διαγωνισμού, όποτε το αναφέρει ρητά.
2. Για την επιλογή Οικονομικού Φορέα ύστερα από Περιοδική Ενδεικτική
Προκήρυξη, η ΔΕΗ εφαρμόζει, κατά την κρίση της, όλες τις διαδικασίες
επιλογής με προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού, σύμφωνα με το Άρθρο 2
παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού. Ειδικότερα η εφαρμογή της Κλειστής ή της
Διαδικασίας με Διαπραγματεύσεις προϋποθέτει τη ρητή αναφορά στην
Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη ότι αυτή αποτελεί μέσο έναρξης
Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να
επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους, και η Επιχείρηση προβαίνει στην επιλογή
εκείνων με τους οποίους θα συνεχίσει τη διαδικασία.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που
αφορούν αντίστοιχα την Ανοιχτή, Κλειστή ή Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις.
3. Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη οι
διαδικασίες και οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται από τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 30
Σύστημα Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων
1. Η ΔΕΗ επιφυλάσσεται να συνάπτει συμβάσεις με προεπιλεγέντες Οικονομικούς
Φορείς, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε Μητρώο Προεπιλεγέντων Οικονομικών
Φορέων. Μητρώα Προεπιλεγέντων Οικονομικών Φορέων καταρτίζονται από τη
ΔΕΗ ανά υλικό, υπηρεσία, έργο ή κατηγορίες αυτών.
2. Για την κατάρτιση κάθε Μητρώου συντάσσεται και δημοσιεύεται σχετική
Προκήρυξη, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά του προϊόντος, υπηρεσίας,
έργου ή των κατηγοριών αυτών για τα οποία θεσπίζεται το εν λόγω Μητρώο,
οι δε ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς, μετά τη διενέργεια προεπιλογής,
εντάσσονται στο Μητρώο αυτό.
3. Η διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερομένων Οικονομικών Φορέων, για την
ένταξή τους στα αντίστοιχα Μητρώα, είναι δυνατό να περιλαμβάνει διάφορα
στάδια, η δε διαχείριση των Μητρώων γίνεται με βάση αντικειμενικά και
διαφανή κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που ορίζονται από τη Επιχείρηση
και μπορούν να αναπροσαρμόζονται όταν παρίσταται ανάγκη.
4. Η Επιχείρηση προβαίνει στην επιλογή και ανάθεση συμβάσεων με Κλειστή
Διαδικασία ή με Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις μεταξύ των Οικονομικών
Φορέων, που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο Μητρώο, χωρίς να προσκαλεί
άλλους Οικονομικούς Φορείς.
5. Το Σύστημα Προεπιλογής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιχείρησης.
Η Επιχείρηση με εσωτερικές της ρυθμίσεις, με αποφάσεις των αρμόδιων
υπηρεσιακών και διοικητικών της οργάνων, καθορίζει κάθε στοιχείο και
διαδικασία που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη εφαρμογή του Συστήματος
Προεπιλογής, σύμφωνα με τις ανάγκες της.
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Άρθρο 31
Δυναμικά Συστήματα Αγορών
1.

Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να χρησιμοποιεί Δυναμικά Συστήματα Αγορών
για την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την απόκτηση κοινά
χρησιμοποιούμενων ειδών (υλικών, έργων και υπηρεσιών), τα οποία
προσφέρονται ευρέως στην αγορά και διαθέτουν χαρακτηριστικά που
καλύπτουν τις ανάγκες της.
Στο πλαίσιο των Συστημάτων αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσα, τόσο για την επικοινωνία, όσο και για την υποβολή
δικαιολογητικών, προσφορών κτλ. Επιπλέον, τόσο για την ένταξη στα
Συστήματα αυτά, όσο και για την επιλογή των Αναδόχων και την ανάθεση
των σχετικών συμβάσεων ακολουθείται η Ανοικτή Διαδικασία.

2.

Για τη δημιουργία ενός Δυναμικού Συστήματος Αγορών, που αφορά στην
απόκτηση συγκεκριμένου είδους ή ομάδας παρεμφερών ειδών, η ΔΕΗ, για
την ένταξη Οικονομικών Φορέων σ’ αυτό, δημοσιεύει Προκήρυξη
Διαγωνισμού, με την οποία καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί
Φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, και ό,τι άλλο στοιχείο απαιτείται
για να ενταχθούν στο Σύστημα.
Στην Προκήρυξη γίνεται ρητή αναφορά στα κριτήρια ανάθεσης των
συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στα πλαίσια του συγκεκριμένου
Συστήματος.
Πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης καταρτίζεται σχετική Διακήρυξη,
σύμφωνα με το Άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού. Στη Διακήρυξη αυτή
διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, η φύση των προβλεπόμενων ειδών, στα οποία
αναφέρεται το Σύστημα, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που
αφορούν σ’ αυτό, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και οι
τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης.
Δεκτοί στο Σύστημα γίνονται οι Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι πληρούν τα
κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη.
Το κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενο Δυναμικό Σύστημα Αγορών ισχύει για
διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) ετών, διάρκεια η οποία μπορεί να παραταθεί
για εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες.

3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος ενός Δυναμικού Συστήματος Αγορών:


Προσφέρεται στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα τεύχη της
οικείας Διακήρυξης και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο.



Κάθε Οικονομικός Φορέας που έχει ενταχθεί στο Σύστημα μπορεί να
βελτιώνει την ήδη υποβληθείσα ενδεικτική προσφορά του, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή εξακολουθεί να συνάδει με τις απαιτήσεις της
Διακήρυξης.
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4.

Ο κατάλογος των ενταγμένων στο Σύστημα Οικονομικών Φορέων είναι
ανοικτός.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας μπορεί να
ενταχθεί στο Σύστημα. Για το σκοπό αυτό οφείλει να υποβάλει
ενδεικτική προσφορά και ό,τι άλλο στοιχείο απαιτείται από την
Προκήρυξη, και η σχετική αξιολόγηση διενεργείται εντός το πολύ
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί εφόσον δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία
ανάθεσης συγκεκριμένης σύμβασης στα πλαίσια του Συστήματος.
Η ΔΕΗ ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον Υποψήφιο σχετικά με
την αποδοχή του ή μη στο Σύστημα.

Ενόψη της ανάθεσης μιας συγκεκριμένης σύμβασης στα πλαίσια ενός
Δυναμικού Συστήματος Αγορών η Επιχείρηση επιδιώκει την περαιτέρω
διεύρυνση του καταλόγου των ήδη ενταγμένων σ’ αυτό. Για το σκοπό αυτό
δημοσιεύει απλουστευμένη Προκήρυξη, με την οποία καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει, εντός τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ημερών, ενδεικτική προσφορά, με βάση την οποία η Επιχείρηση τον
εντάσσει ή όχι στο Σύστημα.
Για την επιλογή του Αναδόχου της σύμβασης η ΔΕΗ απευθύνεται σε όλους
τους ενταγμένους στον κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένο κατάλογο των
συμμετεχόντων στο Σύστημα για υποβολή προσφορών.
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η Ανοικτή Διαδικασία, και η σύμβαση ανατίθεται
τελικά στον Προσφέροντα του οποίου η προσφορά υπερίσχυσε, σύμφωνα με
τα κριτήρια ανάθεσης.

5.

Οι διαδικασίες δημιουργίας και εφαρμογής των Δυναμικών Συστημάτων
Αγορών καθορίζονται με εσωτερικές ρυθμίσεις της Επιχείρησης.
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Άρθρο 32
Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί
1. Η ΔΕΗ σε όλες τις διαδικασίες Επιλογής Οικονομικών Φορέων με προηγούμενη
Προκήρυξη Διαγωνισμού, ή κατά τη διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης στο
πλαίσιο ενός Δυναμικού Συστήματος Αγορών, και εφόσον οι προδιαγραφές
μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια, δύναται να αποφασίζει, πριν την
ανάθεση της σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με την
προϋπόθεση ότι τούτο αναφέρεται στην οικεία Προκήρυξη.
2. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά:
•

Είτε μόνο τις τιμές, εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης έχει
τεθεί αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

•

Είτε τις τιμές ή/ και τις αξίες άλλων στοιχείων των προσφορών,
εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης έχει τεθεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των προσφορών, οι αξίες των οποίων θα
αποτελέσουν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, πρέπει να είναι
προσδιορίσιμα ποσοτικά, εκφραζόμενα σε απόλυτους αριθμούς ή ποσοστά, με
τρόπο καθορισμένο στη Διακήρυξη.
3. Η Επιχείρηση πριν την έναρξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού διενεργεί μια
κατ’ αρχάς πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο
κριτήριο ανάθεσης.
Στη συνέχεια όλοι οι Προσφέροντες που έχουν υποβάλει αποδεκτές
προσφορές καλούνται ταυτόχρονα, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, να
υποβάλουν νέες τιμές ή/ και νέες αξίες των στοιχείων των προσφορών τους.
Στην εν λόγω πρόσκληση αναφέρεται, εκτός των άλλων, ο μαθηματικός τύπος
βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό η
αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές ή/ και τις
νέες αξίες.
Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
γνωστοποιούνται αμέσως σε όλους τους Προσφέροντες
οι πληροφορίες
εκείνες οι οποίες, κατ’ ελάχιστον τους παρέχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν,
ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους.
4. Η αναλυτική διαδικασία και όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, περιλαμβανομένων των ενδεδειγμένων
μέτρων, που λαμβάνονται για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής της όλης
διαδικασίας, καθορίζονται με εσωτερικές ρυθμίσεις της Επιχείρησης σε
εναρμόνιση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται υπόψη των ενδιαφερόμενων Οικονομικών
Φορέων μέσω της οικείας Διακήρυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Ισχύς Κανονισμού
1. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί
προκηρύξεις ή βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης ή κατακύρωσης ή
υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, διενεργούνται με βάση τις αντίστοιχες
Διακηρύξεις.
2. Ο παρών Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών αρχίζει να ισχύει
από την 01/01/2009 και καταργεί, και αντικαθιστά τους προϊσχύσαντες
Κανονισμούς Έργων και Προμηθειών και κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση, που
είναι αντίθετη με τις διατάξεις του.
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