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1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ  

 

Επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AE 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Αθηνών 72, Νέο Φάληρο T.K. 185 47 

Πόλη Ν. Φάληρο 

Ταχυδρομικός Κωδικός 185 47  

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 30 

Τηλέφωνο 210 9090 635-33- 37 

Φαξ 2144050274@fax.deddie.gr 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  s.maraka@deddie.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κα. Σοφία Μάρακα- Λ. Συγγρού 98- 100 Τ.Κ. 
11741 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.deddie.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) https://www.deddie.gr/el/deddie/i-
etaireia/organogramma/deddie/dieuthunsi-
eidikwn-egkatastasewn-diktuou 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (εφεξής «Σύστημα») 
της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ στη 
διεύθυνση (URL): https://www.deddie.gr/el/deddie/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-
diagwnismwn/pinakas-diakiruksewn-diagwnismwn-dieuthunsis-eidikon-egkatastaseon/ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.marketsite.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 14 έως 21 του 
Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ (ΚΕΠΥ). 

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και η παραβίαση οποιασδήποτε εξ αυτών συνεπάγεται 
την απόρριψη της προσφοράς. 

Χρηματοδότηση 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» του ΣΕΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης με κωδικό 
πράξης ΟΠΣ 5010728. Η απόφαση ένταξης είναι η Α.Π.: 4839/891/A2/01.08.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπ. Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.  

mailto:2144050274@fax.deddie.gr
mailto:s.maraka@deddie.gr
http://www.deddie.gr/
https://www.deddie.gr/el/deddie/i-etaireia/organogramma/deddie/dieuthunsi-eidikwn-egkatastasewn-diktuou
https://www.deddie.gr/el/deddie/i-etaireia/organogramma/deddie/dieuthunsi-eidikwn-egkatastasewn-diktuou
https://www.deddie.gr/el/deddie/i-etaireia/organogramma/deddie/dieuthunsi-eidikwn-egkatastasewn-diktuou
http://www.marketsite.gr/
https://www.deddie.gr/el/deddie/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-diagwnismwn/pinakas-diakiruksewn-diagwnismwn-dieuthunsis-eidikon-egkatastaseon/
https://www.deddie.gr/el/deddie/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-diagwnismwn/pinakas-diakiruksewn-diagwnismwn-dieuthunsis-eidikon-egkatastaseon/
http://www.marketsite.gr/
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Η Δημόσια Δαπάνη θα χορηγείται μέσω του ΠΔΕ σε ποσοστό 64.5% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλει στην 
άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειών, στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, στη διόρθωση των 
κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στην 
διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην 
κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία πράξης «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση 
των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων». 

Η υλοποίηση του έργου έχει στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
την μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο. 

Το έργο κρίνεται απολύτως απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίσταται, τροφοδοτώντας σημαντικές και καίριες υποδομές 
(Δημόσια κτίρια, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.α.), ενώ συμβάλλει και στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. 
Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ των υποσταθμών 
του συστήματος μεταφοράς, που γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας τροφοδότησης, όπως 
και μείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου Συστήματος. Η προτεινόμενη 
επένδυση θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της επάρκειας και στην αύξηση της αξιοπιστίας 
ηλεκτροδότησης των πάσης φύσεως καταναλωτών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ.) της 
περιοχής που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τους Δήμους Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Ιλίου, 
Καματερού και Άνω Λιοσίων. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή “με το κλειδί στο 
χέρι” του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Κλειστού Τύπου GIS Ιλίου. 

1. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιλίου, Δυτικός Τομέας Αθηνών (NUTS : EL302), σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
της ΔΕΗ Α.Ε, συνολικού εμβαδού 1450,03 τ.μ. - επί της οδού Βυτιβίλια, αρ. 38 - όπου σήμερα βρίσκεται 
εγκατεστημένος ο υπαίθριος Υποσταθμός 22/6,6 kV Ν. Λιοσίων, ο οποίος θα αποξηλωθεί με σκοπό την 
ανέγερση του νέου Κ/Δ 150/20 kV, όπως φαίνεται στο Σχέδιο «Σ01-Τοπογραφικό Διάγραμμα» του 
Τεύχους «Σχέδια», και αφορά στον σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή όλου του Κ/Δ, «turnkey project» 
(CPV: 45232221, DA17-2, 45213250, 45315400, 45315500, 31174000).  

Ο όρος κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» (Τurn key project) περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εκπόνηση 
όλων των υποστηρικτικών μελετών και των μελετών εφαρμογής, την προμήθεια των υλικών, την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ολοκληρωμένη ανέγερση, την εκτέλεση όλων των 
προδιαγραφόμενων δοκιμών, την ετοιμότητα για θέση σε λειτουργία του Κ/Δ Ιλίου από τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Διακήρυξης. 

2. Τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού του Κ/Δ είναι τα εξής: 

 Ο κύριος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στην Πλευρά των 150 kV θα αποτελείται από πίνακες 150 
kV εσωτερικού τύπου, με μόνωση αερίου SF6 υπό πίεση (GIS), διπλών ζυγών 1600 Α, και θα 
περιλαμβάνει τρία (3) πεδία γραμμών, τρία (3) πεδία Μ/Σ Ισχύος, ένα (1) πεδίο  ζεύξης ζυγών 
και ένα (1) πεδίο μέτρησης. 

 Όσον αφορά στους Μ/Σ Ισχύος, αρχικά θα εγκατασταθούν δύο (2) Μ/Σ Ισχύος 100/50-50 MVA 
και ο αντίστοιχος εξοπλισμός Μ.Τ. που θα αποτελείται από μεταλλοενδεδυμένους (metalclad) 
πίνακες με μόνωση αέρα, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη και για τρίτο Μ/Σ 100/50-50 MVA και τον 
αντίστοιχο εξοπλισμό Μ.Τ. 

3. Ολόκληρος ο εξοπλισμός ισχύος θα είναι εγκατεστημένος σε κλειστό κτίριο με κατάλληλη διάταξη. Οι 
προσφέροντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προς έλεγχο τα δικά τους σχήματα διάταξης. 
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Σημειώνεται ότι τα σχέδια της Διακήρυξης (τεύχος ΣΤ), κατόψεις, τομή και όψεις του κτιρίου του Κ/Δ, 
είναι ενδεικτικά, εμφανίζονται δε σ’ αυτά οι ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου. 
Επισημαίνεται ότι στα υπόψη σχέδια δεν εξαντλούνται οι επιτρεπόμενοι όροι δόμησης. Εάν ο Ανάδοχος 
προσφέρει κτίριο με μικρότερες διαστάσεις από αυτές των σχεδίων της Διακήρυξης η προσφορά του 
θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιείται η βασική αρχή σχεδιασμού σύμφωνα 
με την οποία η είσοδος στους χώρους των Μ/Σ ισχύος, του GIS της YT, των πινάκων της ΜΤ και της 
αίθουσας ελέγχου θα γίνεται από κύριο διάδρομο του κτιρίου και όχι μέσω άλλων χώρων με 
εγκατεστημένο εξοπλισμό. 

4. Τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του Έργου και οι απαιτούμενες προδιαγραφές του αναλύονται στα 
συνημμένα τεύχη της Διακήρυξης. 

5. Όλες οι απαραίτητες έρευνες για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και τον προσδιορισμό 
δεδομένων που απαιτούνται για τον σωστό σχεδιασμό και μελέτη του Έργου εντάσσονται στις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως π.χ. γεωτεχνική έρευνα για τη σωστή έδραση και στατική επάρκεια 
των κατασκευών σε μόνιμες αλλά και σε σεισμικές καταπονήσεις, διερευνήσεις ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών εδάφους κλπ. Η γεωτεχνική μελέτη για την εκτίμηση του εδάφους θα εκπονηθεί από 
τον Ανάδοχο 

Επίσης, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εντάσσεται η λήψη των απαιτουμένων αδειών από τις 
αρμόδιες αρχές για την κατασκευή του Έργου. 

6. Οι επιμέρους εργασίες του Κ/Δ θα γίνουν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η παράδοση και 
λειτουργία του Έργου, χωρίς καθυστέρηση και με την ελάχιστη ενόχληση στη λειτουργία του 
υφιστάμενου δικτύου. 

7. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις 
διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και της εν γένει εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το 
προσωπικό τους, που θα απασχολείται στα πλαίσια 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 στα 
πλαίσια 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 της σύμβασης. 

8. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.  

9. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εξακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (17.670.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: δεκατέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (14.250.000 €) και ΦΠΑ τρία 
εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες Ευρώ (3.420.000 €)).  

Το ως άνω ποσό συνιστά το ανώτατο όριο προσφοράς. Προσφορές που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό 
δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννιακόσιες ημέρες (900) από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στο Συμφωνητικό. 

11. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη 
της Σύμβασης. 
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Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 89 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.  

12. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4643/2019 A' 193 "Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, 
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, κλπ διατάξεις", 

- Του Ν. 4700/2020, Α’ 127 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις.» 

- του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) του ΔΕΔΔΗΕ.  

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

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
265/Α΄/23.12.2014), όπως κάθε φορά ισχύει 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) 

- της  ΥΑ υπ.αρ. 57654/2017 (Β’ 1781) 

- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) 

- 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 

- - Την με αρ. 8174/23-1-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος «Παρέκκλιση από την υποχρέωση εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των 
ανταλλαγών πληροφοριών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ» 

- Την υπ.αρίθμ. ΔΕΕΔ/4862/22.10.2021 έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών και ορισμού 
επιτροπής για τον Διαγωνισμού ΔΕΕΔ- 35 

- ΣΕΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 

-  Η με αριθ. πρωτ. 4839/891/A2//01.08.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κ/Δ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 
150 kV Κ/Δ ΙΛΙΟΥ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». (ΑΔΑ: 6ΞΦ6465ΧΙ8-ΚΔΚ). 
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- Η υπ.αριθμ πρωτ. 5242/04.10.2021 επιστολή της Διαχειριστικής Αρχής (ΥΠΟΙΑΝ/ΕΥΔ ΕΠΑνΑΕΚ)  με 
την οποία εκφράζεται σύμφωνη γνώμη για την παρούσα διακήρυξη.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07.12.2021 ώρα 11.00 π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Συστήματος, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας 
«cosmoONE», μία ώρα μετά την ως άνω καταληκτική ημ/νία και ώρα. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Αποστολή για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 
https://www.deddie.gr/el/deddie/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-diagwnismwn/pinakas-
diakiruksewn-diagwnismwn-dieuthunsis-eidikon-egkatastaseon/ 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προβλεπόμενη δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο, γίνεται μετά τη δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες.  

Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και η ηλεκτρονική ανάκτηση του περιεχομένου 
των εν λόγω τευχών, πραγματοποιείται σύμφωνα και με τις παρεχόμενες οδηγίες στην υπόψη 
ιστοσελίδα.  

Στην ιστοσελίδα αναρτώνται, επίσης, οι οδηγίες για την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών που 
θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να ακολουθούν. 

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Σ.Η.Δ. στη διαδικτυακή 
πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE» και 
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στα Τεύχη της Σύμβασης. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 2021/S 211-556615 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),  

 η παρούσα Διακήρυξη, 
 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  
 Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης 
 Πίνακες Τιμών 

 - Πίνακα Συνολικών Τιμών 
 - Πίνακα Υλικών και Τιμών 
 - Πίνακας κύριων Ανταλλακτικών (L-1) & Οργάνων 
 - Πίνακας Συνιστώμενων Ανταλλακτικών  (L-2) 
 - Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση Σύμπραξης) 
 - Πίνακας Τιμημάτων Αποζημίωσης Αναδόχου και Παράτασης Εγγύησης Η/Μ Εξοπλισμού 

 Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
 Τεχνική Προδιαγραφή Έργου 
 Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού 
 Σχέδια  
 Πίνακες Συμμόρφωσης  & Δοκιμών Τύπου 
 Γενικοί Όροι Σύμβασης 
 Τεύχος «Ασφαλίσεις» 
 Τεύχος «Υποδείγματα», που περιλαμβάνει:  

- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης. 
- 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 του Έργου (Ελληνικά- Αγγλικά) 
-  Εγγυητικές Επιστολές Καλής Λειτουργίας του Εξοπλισμού GIS (Ελληνικά- Αγγλικά) 
-  Κοινή Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου –Επιβλέποντα Μηχανικού 
- Κοινή Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου – Επιβλέποντα – Αναπληρωτή Επιβλέποντα 

Μηχανικού 
- Πίνακα Ισοδύναμων Τεχνικών Προδιαγραφών 
-  Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων 
-  Πίνακα Εμπειρίας & Συστάσεων Κατασκευασθέντων Έργων Υ/Σ GIS 
-  Πίνακα Δοκιμότητας Προσφερόμενου Εξοπλισμού 
-  Πίνακα Εγγυημένων Μεγεθών για τους Μ/Σ Ισχύος 100/50-50 MVA 
- Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού 
 

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός 
απ’ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή 
περισσοτέρων Τευχών.  
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης  

Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης που διεξάγεται ηλεκτρονικά, γίνονται 
αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων “sourceONE”, εφεξής 
Σύστημα, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr του Συστήματος. 

Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των προσφερόντων σχετική με την παρούσα 
διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία». 

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 
Συστήματος κατά περίπτωση, με: 

• την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα. 

• την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ  

• την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς   

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις 
αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, 
αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. Οι σχετικές 
προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, 
κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το 
νόμο εορτάσιμη στην Ελλάδα, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το 
οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

2.1.3.1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και 
διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
Συστήματος. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών. Σε περίπτωση τροποποίησης όρων της παρούσας για την οποία χορηγείται παράταση της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις χορηγούνται 
μόνο επί των διατάξεων που τροποποιούνται. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 
μέσω του Συστήματος. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται είτε μετά την πάροδο της 
ως άνω προθεσμίας, είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στο διαδικτυακό τόπο 
του ΔΕΔΔΗΕ. 

Σημειώνεται ότι όπου στην παρούσα Διακήρυξη γίνεται αναφορά σε ημέρες, εννοείται ημερολογιακές 
ημέρες εκτός και εάν άλλως ορίζεται ρητά. 

2.1.3.2. Κατά τη διαδικασία της τυπικής, τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών το 
αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά ή με τους Οικονομικούς φορείς, για 
την παροχή ή/και υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας που θα εκτιμάται κατά περίπτωση και η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης, αναγκαίων διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου της 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, σχετικά με ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορούν να 
θεραπευτούν. Οι διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις αυτές δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την 
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 
υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται υπόψη. Η παροχή της δυνατότητας 
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διευκρινίσεων δίδεται οπωσδήποτε στον προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη 
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.  

2.1.3.3 Διευκρινίζεται ότι ειδικά ως προς το φάκελο της τεχνικής προσφοράς και κατόπιν αιτήματος του 
ΔΕΔΔΗΕ, είναι δυνατό να υποβάλλονται νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των υποβληθέντων 
εγγράφων που αφορούν στα ζητούμενα στις υποπαραγράφους 3,9,10,11 και 16 της παραγράφου 
2.4.3.3.Β.  

Τα ανωτέρα συμπληρωματικά στοιχεία δεν πρέπει να αφορούν σε στοιχεία που αποκτήθηκαν μετά την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ειδικότερα τυχόν συμπληρωματικά πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 
θα πρέπει να έχουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, τυχόν 
συμπληρωματικοί πίνακες δοκιμότητας θα αφορούν σε εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί πριν την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και τυχόν συμπληρωματικές βεβαιώσεις καλής λειτουργίας θα 
αφορούν χρονικό διάστημα δύο ετών που θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά πριν την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.1.3.4. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί  στην ελληνική γλώσσα , και μέρος αυτών και στην αγγλική 
γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν οι εγγυήσεις 
και  ο υποφάκελος τεχνική προσφορά, τα οποία μπορούν να συντάσσονται στο σύνολο ή σε μέρος τους 
στην αγγλική γλώσσα.  

Νομιμοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και άλλα αποδεικτικά έγγραφα, που τυχόν έχουν 
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εναλλακτικά δε δύναται αυτά να 
επικυρώνονται κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, άρθρο 36, ως εκάστοτε 
ισχύει).  

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 2.2.2 και του Άρθρου 8 του Συμφωνητικού . εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων 
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β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), όπως ισχύει, που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά αμέσως μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα των εγγυήσεων παραθέτονται στο αντίστοιχο Τεύχος.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 
οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή αίτηση συμμετοχής, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους, νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην αίτηση συμμετοχής, επί ποινής απόρριψης της αίτησης συμμετοχής, 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, κοινοπραξία ή προσωρινή 
σύμπραξη όλα τα μέλη της ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την κατακύρωση και τη σύμβαση. 
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Πριν τη σύναψη της σύμβασης, η ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της 
εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 

2.2.1.Α Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους 
του ενός Οικονομικούς φορείς 

Μεμονωμένες προσφορές από τον ίδιο Οικονομικό Φορέα δεν γίνονται αποδεκτές  

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει ταυτόχρονα 
προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και 
μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί 
μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας 
νόθευση του ανταγωνισμού. 

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες της μιας 
προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους 
επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 

2.2.1.Β Σύγκρουση συμφερόντων  

Ο ΔΕΔΔΗΕ λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση 
συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της 
κατάρτισης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών 
φορέων. 

Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν μέλη του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ ή 
παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης που ενεργεί εξ ονόματος του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία 
εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή 
της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον το οποίο θα 
μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 
2.1.5, ποσού  διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων  ΕΥΡΩ (285.000 ΕΥΡΩ), που αντιστοιχεί στο 2% του 
συνολικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το έργο χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. , 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια εγγυήσεις προκειμένου να 
καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με τη Διακήρυξη. Σε περίπτωση που ο 
διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων η εγγύηση συμμετοχής 
μπορεί να εκδίδεται υπέρ της σύμπραξης/ένωσης ή και υπέρ ενός μέλους αυτής. 

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

Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, και σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) την  Εγγύηση Συμμετοχής στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών, εκτός αν πρόκειται για Εγγυήσεις Συμμετοχής που εκδίδονται εγκύρως ηλεκτρονικά. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της παρούσας, άλλως 
η προσφορά απορρίπτεται.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του αναδόχου σε όλους τους 
προσφέροντες κατόπιν αιτήματός τους, πλην εκείνου που θα επιλεγεί ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα του αποδοθεί μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης του 
αντικειμένου, κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο Προσωρινός Ανάδοχος με την ανάδειξή του υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης 
συμμετοχής του μέχρι την από μέρους του προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Στις περιπτώσεις διαγωνισμών κάθε προσφέρων που αποκλείστηκε οριστικά κατά το στάδιο της 
τυπικής/τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, καλείται εγγράφως από την Υπηρεσία που διενεργεί το 
Διαγωνισμό να παραλάβει, υπογράφοντας σχετικό έγγραφο, κλειστούς/σφραγισμένους όπως 
υποβλήθηκαν τους εναπομένοντες φακέλους της προσφοράς του, καθώς και την/τις Εγγυητική/ές 
Επιστολή/ές Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα, ή οι 
Οικονομικοί φορείς έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης τους ή έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν προσέλθει εντός τριών (3) μηνών να παραλάβει την 
επιστρεφόμενη κατά τα ως άνω προσφορά του, η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό δύναται να 
την καταστρέψει, ενώ διαβιβάζει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον εκδότη αυτής. 

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών διαγωνισμών, αντιστοίχως, η προσκομισθείσα πρωτότυπη Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον εκδότη αυτής. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

Δεν γίνεται δεκτή υποβολή προσφοράς από Οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν αποκλεισθεί από τις 
συμβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ΚΕΠΥ, και για το χρονικό διάστημα που 
ισχύει ο αποκλεισμός. 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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),  

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 
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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 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την εκτέλεση έργου 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν ο ΔΕΔΔΗΕ:  

α) γνωρίζει ότι ο  οικονομικός φορέας 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. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική. 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
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Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» 
ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
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 την παράγραφο 2 εδάφιο γ του άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
(εφαρμοστέα εν προκειμένω μέσω του αρ. 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

(β) εάν 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). Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας ,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 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 42 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ  δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59 
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ , δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 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 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 στη διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ , να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του.  

Τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα-δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για την απόδειξη μη συνδρομής 
των προαναφερόμενων λόγων αποκλεισμού καθορίζονται στο Παράρτημα Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου της παρούσας διακήρυξης. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα 
για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος και βάσει 
αυτής της αξιολόγησης εκδίδεται απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών 
μέτρων. Η απόφαση εκδίδεται από την αρμόδια επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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 

2.2.4 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων, τα κάτωθι κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
μπορούν να ικανοποιούνται από όλα τα μέλη της αθροιστικά.  

2.2.4.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης (σχεδιασμό,  εκπόνηση μελετών, 
προμήθεια υλικών, εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού). 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
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2.2.4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική- χρηματοοικονομική επάρκεια και 
συγκεκριμένα το άθροισμα κερδών - ζημιών, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και των  
τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων, να είναι θετικό. 

2.2.4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

2.2.4.3.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα απαιτείται: 

α) Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή επαγγελματικό μητρώο με επάγγελμα συναφές 
προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. 

β) Να έχει μελετήσει και κατασκευάσει με τη διαδικασία «turn key job» κατά την τελευταία δεκαετία 
τουλάχιστον τρία (3) έργα Υ/Σ με εξοπλισμό (GIS μόνωσης αερίου) ονομαστικής τάσης 132 kV ή 
μεγαλύτερης. Ο εξοπλισμός GIS θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος εντός κτιρίου, πέντε (5) πυλών 
διακοπτών κατ’ ελάχιστον έκαστος, με δύο ζυγούς ή με άλλη διάταξη αντίστοιχης πολυπλοκότητας. Τα 
εν λόγω έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν Μ/Σ Ισχύος (κάθε τύπου) , ενώ θα πρέπει να έχουν τεθεί σε 
εμπορική λειτουργία και να λειτουργούν ικανοποιητικά για τουλάχιστον τρία (3) έτη. 

γ) Όσον αφορά στην κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, ο Προσφέρων θα προτείνει με την 
Προσφορά του Υπεργολάβο ή Υπεργολάβους, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα 
και εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση (ο ίδιος ή ο Υπεργολάβος) μπορούν να είναι: 

Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στην κατηγορία/ίες για Έργα Οικοδομικά  και Κατασκευαστικές 
Επιχειρήσεις άλλων χωρών (χωρών της ΕΕ ή/και άλλων χωρών) που είναι γραμμένες σε αντίστοιχο 
Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για κατηγορίες Έργων ανάλογες με αυτό που δημοπρατείται 
και οι οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν την 
εκτέλεση τέτοιων Έργων. 

 

2.2.4.3.2. Αναφορικά με τον βασικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του Έργου απαιτείται  να 
βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις παρακάτω αναγραφόμενες προϋποθέσεις προκειμένου να 
γίνει τεχνικά αποδεκτός. 

Σημειώνεται ότι ως βασικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ορίζεται:  

 Ο εξοπλισμός GIS 150 kV. 

 Οι Μ/Σ ισχύος 150/21 kV. 

 Tο σύστημα αλλαγής Τάσης υπό φορτίο (OLTC) των Μ/Σ ισχύος 

 Oi πίνακες ΜΤ 

 Oi κύριοι Η/Ν προστασίας 
 
Οι προϋποθέσεις τεχνικής αποδοχής του ανωτέρω βασικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού είναι : 

 
Α) Eξοπλισμός GIS 150 kV: 

α) Θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής (ΤΠ) ΔΔ-146/01.2009 του τεύχους 
Ε΄ και  τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου (Τεύχος Δ’) και των Σχεδίων (Τεύχος ΣΤ΄)  

β) Ποσότητα 20 πεδίων GIS ,τα οποία να λειτουργούν σε τάση ίση ή μεγαλύτερη των 150 kV  να έχουν 
κατασκευαστεί ή/και εγκατασταθεί από το 2005 και μετά. .Για 10 από τα παραπάνω πεδία, κατ’ 
ελάχιστον,  θα πρέπει να πιστοποιείται, από τον τελικό χρήστη, η  ικανοποιητική λειτουργία τους για 
δύο (2) τουλάχιστον έτη.  
 
B) Μ/Σ ισχύος 150/21 kV 
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α) Θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΤΠ- ΔΔ-134/09.2020 του τεύχους Ε και τις απαιτήσεις 
της Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου (Τεύχος Δ’) και των Σχεδίων (Τεύχος ΣΤ΄)  

β) Ποσότητα 10 Μ/Σ ισχύος 150/21 kV, οι οποίοι να έχουν ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 50MVA και να 
λειτουργούν σε τάση ίση ή μεγαλύτερη των 150 kV, να έχουν κατασκευαστεί ή/και εγκατασταθεί 
από το 2005 και μετά. .Για 5 από τους  παραπάνω Μ/Σ, κατ’ ελάχιστον,  θα πρέπει να πιστοποιείται, 
από τον τελικό χρήστη, η  ικανοποιητική λειτουργία τους για δύο (2) τουλάχιστον έτη,. 
 
Γ) Σύστημα αλλαγής Τάσης υπό φορτίο (OLTC) των Μ/Σ ισχύος 
α) Θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΤΠ  - ΔΔ-134/09. του τεύχους Ε και  τις απαιτήσεις της 
Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου (Τεύχος Δ’) και των Σχεδίων (Τεύχος ΣΤ΄)  

β) Ποσότητα 30 τεμαχίων OLTC, , να έχουν κατασκευαστεί ή/και εγκατασταθεί από το 2005 και 
μετά. .Για 15 από τους  παραπάνω Μ/Σ, κατ’ ελάχιστον,  θα πρέπει να πιστοποιείται, από τον τελικό 
χρήστη, η  ικανοποιητική λειτουργία τους για δύο (2) τουλάχιστον έτη,. 

 
Δ) Πίνακες ΜΤ 
α) Θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της ΤΠ ΔΔ-132/04.2011 του τεύχους Ε και τις απαιτήσεις 
της Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου (Τεύχος Δ’) και των Σχεδίων (Τεύχος ΣΤ΄)  

β) Ποσότητα 50 Πινάκων  ΜΤ, , να έχουν κατασκευαστεί ή/και εγκατασταθεί από το 2005 και 
μετά. .Για 25 από τους  παραπάνω Πίνακες, κατ’ ελάχιστον,  θα πρέπει να πιστοποιείται, από τον 
τελικό χρήστη, η  ικανοποιητική λειτουργία τους για δύο (2) τουλάχιστον έτη,. 
 
Ε) Κύριοι Η/Ν προστασίας 
α) Θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των ΤΠ  - ΔΔ-151/02. 2008, ΔΔ-217/04.2008, ΔΔ-169/02. 
2008, ΔΔ – 390/ 11.2018, ΔΔ-132/04.2011  του τεύχους Ε καθώς επίσης και τις απαιτήσεις της 
Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου (Τεύχος Δ’) και των Σχεδίων (Τεύχος ΣΤ΄)  

β) Ποσότητα 300 τεμαχίων Η/Ν προστασίας, να έχει κατασκευαστεί ή/και εγκατασταθεί από το 2005 
και μετά. .Για 150 από τους  παραπάνω Η/Ν, κατ’ ελάχιστον,  θα πρέπει να πιστοποιείται, από τον 
τελικό χρήστη, η  ικανοποιητική λειτουργία τους για δύο (2) τουλάχιστον έτη. 

 
Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω απαιτούμενες ποσότητες κύριου εξοπλισμού θα πρέπει να έχουν 
κατασκευαστεί στο ίδιο εργοστάσιο με το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού. 
Επίσης, η πιστοποίηση της ικανοποιητικής τους λειτουργίας θα αφορά σε εγκατάσταση σε χώρες της 
Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των Η.Π.Α. ή του Καναδά ή της Ιαπωνίας ή της Ελβετίας. 
 

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.4.3.2. στοιχεία, υποβάλλονται στον υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς και αξιολογούνται κατά το 
στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

 

 

2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να  διαθέτουν ISO 
9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, αναφορικά με την κατασκευή  ενεργειακών και Η/Μ 
έργων. 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4.2) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.4.3.1), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
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αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα στήριξης στην ικανότητα τρίτων δεν έχει 
εφαρμογή στην απαίτηση δοκιμότητας του βασικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όπως αυτή 
ορίζεται στην παράγραφο 2.2.4.3.2 της παρούσας 

Υποχρεούνται επίσης να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να 
δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις. Ειδικότερα στην 
περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει 
στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. 
Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 
προσφέροντος και του επικαλούμενου τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η 
ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον 
ΔΕΔΔΗΕ.  

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες 
εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον προσφέροντα συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση, εφόσον επιλεγεί 
αυτός ως ανάδοχος.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης 

Στην ανωτέρω περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτεί τη συνυπογραφή της Σύμβασης και από τον τρίτο 
οικονομικό φορέα στις οικονομικές/ χρηματοοικονομικές ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 
ανάδοχος. 

Εφόσον ο προσφέρων επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων 
επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.7 Ονομαστικοποίηση μετοχών – Εξωχώριες εταιρείες 

Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία/ 

ένωση προσώπων/ προσωρινή σύμπραξη ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή πρέπει να είναι ονομαστικές. 

Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει, εφόσον 

μέτοχος σε ανώνυμη εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με 

ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας 

αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση 

συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή 

κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του 

τελευταίου φυσικού προσώπου. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, 

στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 

προσώπου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης έγκυρη και 

ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών 

ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη 

κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν  

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 

Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 

οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Η υποχρέωση περαιτέρω 

ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια 



21 

κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρίες.  

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εξωχώριων εταιρειών από φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη κατά την 

έννοια του άρθρου 65 παρ. 3-4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή κράτη που έχουν προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται από τον κατάλογο της απόφασης της παραγράφου 7 του 

άρθρου 65 του Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος με εξαίρεση τα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 4 

παρ. 4 εδάφιο τελευταίο του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4605/2019. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικού προσώπου, στο οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα 

εξωχώρια εταιρεία από φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 

ένα τοις εκατό (1%), εφαρμοζόμενου του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005. 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

2.2.8.1.1. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 (εξαιρουμένων των κριτηρίων της παραγράφου 2.2.4.3.2. των οποίων τα 
αποδεικτικά στοιχεία θα περιλαμβάνονται στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά-Μελέτη»), 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο  59 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς και 
βρίσκεται σε επεξεργάσιμη μορφή στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ και στον ιστότοπο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από τυπική δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος για τον 
αποκλεισμό δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες 
πληροφορίες, όπως απαιτείται από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος 
που είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση του δικαιολογητικού και περιλαμβάνει τυπική δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει το εν 
λόγω δικαιολογητικό. 

Όταν ο οικονομικός φορέας εξαρτάται από τις ικανότητες άλλων φορέων, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις 
πληροφορίες του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου όσον αφορά τις οντότητες αυτές. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.2.8.1.2. Για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει με χρήση της υπηρεσίας ESPDint 
το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ για τον παρόντα διαγωνισμό και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή αρχείου XML, το 
οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα «ΕΕΕΣ» της παρούσας Διακήρυξης και έχει αναρτηθεί και στον χώρο 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (www.marketsite.gr) της παρούσας διακήρυξης. Το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ 
μορφής PDF αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Ο οικονομικός φορέας αποθηκεύει στον υπολογιστή του το αναρτημένο στο χώρο του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού αρχείο μορφής XML, και εν συνεχεία να παράγει μέσω της υπηρεσίας ESPDint την 
απάντησή του σε μορφή αρχείου PDF υπογεγραμμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Ο οικονομικός φορέας υποβάλει το υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ σε μορφή PDF στον υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».  

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η απόδειξη μη συνδρομής των 
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λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2.2.8.1.3. Κατά την απάντηση του οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 
περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παραγράφου 2.2.3.4. ή η εφαρμογή της διάταξης της 
παραγράφου 3β του άρθρου 44 του Ν. 3959/2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 
θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.3.3.Α. για την προσκόμιση 
δικαιολογητικών. 

2.2.8.1.4. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους ανά πάσα στιγμή κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις που έχουν επέλθει στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οψιγενείς μεταβολές, κατά 
την έννοια της παραγράφου 3.2.2. του παρόντος. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών αποδεικτικών 
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και στο παράρτημα XII της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ως 
απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (ιδίως τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.7 ). 

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 2.2.3.1, 2.2.3.2 2.2.3.4, και 2.2.7. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που ο ΔΕΔΔΗΕ 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 (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει ήδη 
τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του1. Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς 
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

                                                           

1 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση 
αδ’ του ν. 4605/2019. 
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2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 61 
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

Ειδικά για την περίπτωση θ’ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, 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. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

ε) για τις παραγράφους 2.2.3.5 και 2.2.7, δικαιολογητικά της παραγράφου Β του Παραρτήματος 

«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»  

στ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.  

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4.2. οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου Δ του Παραρτήματος 

«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο2. 

                                                           

2  Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται: 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
-είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει  
-είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις της παρ. 2.2.4.2 δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, με την 
υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ 
(Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση,  η 
βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής  και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρ. 2.2.4.2, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να 
προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 
ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανάλογα με την τιθέμενη απαίτηση. 
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4.3.1 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  πλήρως συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων, σύμφωνα με τα 
συνημμένα στο Τεύχος «Υποδείγματα» της Εταιρείας, όπου θα γίνεται μνεία παρομοίων κατασκευών 
των Προσφερόντων και θα αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες που οι Προσφέροντες (ή μέλη 
Ένωσης Επιχειρήσεων ή συνεργαζόμενοι) έχουν μελετήσει και κατασκευάσει με τη διαδικασία «turn key 
job» κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον τρία (3) έργα Υ/Σ με εξοπλισμό (GIS μόνωσης αερίου) 
ονομαστικής τάσης 132 kV ή μεγαλύτερης. Ο εξοπλισμός GIS θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος εντός 
κτιρίου, πέντε (5) πυλών διακοπτών κατ’ ελάχιστον έκαστος, με δύο ζυγούς ή με άλλη διάταξη 
αντίστοιχης πολυπλοκότητας. Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν Μ/Σ Ισχύος (κάθε τύπου) 
και θα πρέπει να βρίσκονται σε χώρες της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των Η.Π.Α. ή 
του Καναδά ή της Ιαπωνίας ή της Ελβετίας και να έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία και να 
λειτουργούν ικανοποιητικά για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Οι παραπάνω 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 των Έργων.  

Για τουλάχιστον 3 από τα έργα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα θα προσκομιστούν Βεβαιώσεις/ 
Συστατικές Επιστολές καλής εκτέλεσης και ικανοποιητικής λειτουργίας για τουλάχιστον 3 χρόνια . 
Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός των έργων που θα αναφερθούν ως τεκμήρια της τεχνικής ικανότητας 
του φορέα δεν απαιτείται να είναι του ίδιου κατασκευαστικού τύπου με τον προσφερόμενο εξοπλισμό 
για το παρόν έργο. 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 με τις συνημμένες βεβαιώσεις /συστατικές επιστολές που ζητούνται 
παραπάνω θα κατατεθούν στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στη 
συνέχεια θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ και εάν δεν αποδεικνύουν, 
κατά την εύλογη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, την απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα απορριφθεί. 
Επιπλέον, εάν στις βεβαιώσεις/ συστατικές επιστολές που προσκομίζονται δεν ικανοποιούνται επαρκώς 
τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη (π.χ. η βεβαίωση έχει υπογραφεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών ετών μετά τη θέση σε λειτουργία του έργου ή αναφέρεται σε χρονικό διάστημα λειτουργίας του 
έργου μικρότερο των τριών ετών κλπ) τότε αυτές δεν θα προσμετρούνται ως εμπειρία του 
προσφέροντος. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ISO 
9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, αναφορικά με την κατασκευή ενεργειακών και Η/Μ έργων 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις  λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

                                                           

του παρόντος άρθρου . 
 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
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συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (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. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.1.2.2. της παρούσας Διακήρυξης, βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά 
μειοδοσίας. 

Το συγκριτικό τίμημα για την κατάταξη μειοδοσίας των προσφορών προκύπτει ως εξής:  

Συγκριτικό τίμημα = ΤΚ + ΤΑ +ΤΑΑ 

όπου,  

ΤΚ : Συνολικό τίμημα Κτήσης του έργου (όπως αναγράφεται στον Πίνακα Συνολικών Τιμών).  

ΤΑ : Τίμημα αποζημίωσης ΔΕΔΔΗΕ για καθυστερήσεις και παράτασης εγγύησης Η/Μ εξοπλισμού του 
έργου (όπως αναγράφεται στον Πίνακα Τιμημάτων αποζημίωσης Αναδόχου και παράτασης 
εγγύησης Η/Μ εξοπλισμού).  

ΤΑΑ: Το σύνολο των τιμημάτων για την άρση των τεχνικών αποκλίσεων, σε περίπτωση που στην 
οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται πίνακας τεχνικών αποκλίσεων με συμπληρωμένα τα 
τιμήματα για την άρση τους. 

 

Επισημαίνεται ότι, στην οικονομική αξιολόγηση των προσφορών δεν λαμβάνονται υπόψη το τίμημα του 
Πίνακα προτεινόμενων ανταλλακτικών (L-2), και ο Φ.Π.Α.  

Το Τίμημα Ανάθεσης θα περιλαμβάνει το προσφερόμενο τίμημα που εμφανίζεται στον (υπο)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά», που αντιστοιχεί σε Έργο με ενσωματωμένες τις αποκλίσεις που έχουν 
δηλωθεί στον Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων στον (υπόφάκελο) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», 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. 
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Ο Πίνακας Τιμημάτων αποζημίωσης Αναδόχου και παράτασης εγγύησης Η/Μ εξοπλισμού θα 
περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Σύμβαση, προκειμένου τα επιμέρους τιμήματά του να αποτελέσουν 
τιμές αναφοράς για ενδεχόμενη αποζημίωση στον Ανάδοχο, στην περίπτωση που θα προκύψει στο έργο 
καθυστέρηση, μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, μεγαλύτερη των ανά περίπτωση 
προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στους Ειδικούς όρους 
(άρθρο 22). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Έγγραφα της Σύμβασης για το 
σύνολο του έργου.  

1. Δεν επιτρέπονται 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. 

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 υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» 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 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 υποφακέλου 
«Τεχνική Προσφορά», 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 στον εν λόγω υποφάκελο υποχρεωτικά την Δήλωση περί πλήρους συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

Στο φάκελο «Οικονομική Προσφορά» 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 

 
3. Ισοδύναμες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Λύσεις: 
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Η Εταιρεία δεν απορρίπτει προσφορά στην οποία καλύπτονται κατά ισοδύναμο τρόπο οι απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών που έχει θέσει. Οι προτεινόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες κατά 
την άποψη του Προσφέροντος καλύπτουν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Διακήρυξης θα γίνουν αποδεκτές χωρίς επιβάρυνση του τιμήματος, εφ’ όσον ο 
Προσφέρων αποδείξει στην προσφορά του, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία, ότι οι λύσεις 
που προτείνει ικανοποιούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Διακήρυξης ως προς: την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, τη διάρκεια 
ζωής, τη λειτουργικότητα, την απαιτούμενη ευκολία συντήρησης του εξοπλισμού, το λειτουργικό 
κόστος, το κόστος συντήρησης και τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου. Οι ισοδύναμες 
λύσεις θα πρέπει να έχουν τεθεί σε επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία σε ανάλογα έργα.  
 

Προς το σκοπό αυτό ο Προσφέρων θα πρέπει στον υποφάκελο  «Τεχνική Προσφορά» να υποβάλει 
τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, ή/και υπολογισμούς, ή/και έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο 
Οργανισμό, ή/και στοιχεία δημοσιευμένα στη διεθνή τεχνική βιβλιογραφία, καθώς και κατάλογο 
επιτυχών συστάσεων (references). Επιπρόσθετα, πέραν των αναφερομένων, μπορεί να υποβάλει και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ως υποστηρικτικό της προτεινόμενης ισοδυναμίας.   
 
Όλες οι προτεινόμενες ως ισοδύναμες, κατά τα ανωτέρω, Τεχνικές Προδιαγραφές θα πρέπει να 
καταγραφούν σε Πίνακα Ισοδύναμων Τεχνικών Προδιαγραφών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στο Τεύχος «Υποδείγματα» της Διακήρυξης. 
Εάν ο Προσφέρων δεν αποδείξει κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρεία, ότι η Προσφορά του 
καλύπτει κατά ισοδύναμο τρόπο τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ανωτέρω, τότε η Προσφορά του θα απορριφθεί.  
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία Προσφέρων, εφόσον το επιθυμεί, έχει υποβάλει Δήλωση ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και χωρίς καμιά προϋπόθεση για όσες από τις προτεινόμενες ως 
ισοδύναμες Τεχνικές Προδιαγραφές δεν γίνουν αποδεκτές από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπτωση ανάθεσης 
του Έργου, να συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
Διακήρυξης χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή χρονική επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Στην περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει Ισοδύναμες Τεχνικές Προδιαγραφές ο Προσφέρων 
πρέπει να συμπεριλάβει τη δήλωση ότι υποβάλει τον Πίνακα Ισοδυνάμων Τεχνικών Προδιαγραφών, 
συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, και, εφόσον ο Προσφέρων το 
επιθυμεί, τη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. 

 
Στην περίπτωση προσφοράς που δεν περιλαμβάνει Πίνακα Ισοδύναμων Τεχνικών Προδιαγραφών ο 
Προσφέρων πρέπει να συμπεριλάβει υποχρεωτικά τη δήλωση περί πλήρους συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

 

4. Οι Διαγωνιζόμενοι καλούνται να προσφέρουν έναν κατασκευαστικό τύπο (και όχι υποχρεωτικά 
εξοπλισμό του ιδίου κατασκευαστή για όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού), για κάθε μία από τις 
παρακάτω κατηγορίες εξοπλισμού, διαφορετικά η προσφορά τους θα απορρίπτεται:  

-  τον εξοπλισμό ισχύος 150 kV GIS-GIL 

-  τους Μ/Σ ισχύος 100/50-50 MVA 

-  τους μεταλλοενδεδυμένους πίνακες 20 kV 

-  τους κύριους Η/Ν προστασίας (ενδεικτικά αναφέρονται οι Η/Ν διαφορικής προστασίας Μ/Σ 
ισχύος, Καλωδιακών Γραμμών (Κ.Γ.) 150 kV και ζυγών ΥΤ, επικουρικής προστασίας υπερέντασης 
Μ/Σ ισχύος και Κ.Γ. 150 kV, προστασίας υπερέντασης εξοπλισμού 20 kV, κλπ.). 

5. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων “sourceONE”, εφεξής Σύστημα, στη διαδικτυακή πύλη 
www.marketsite.gr του Συστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη και ιδίως στις παραγράφους 2.4.2.1. και 2.4.2.3.  

Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:  

α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών. 

β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες 
ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων. 

γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες 
αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών. 

δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης του Διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή 
σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω 
απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση. 

ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων 
πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι 
παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες. 

2.4.2.1. Χρόνος υποβολής προσφορών  

 
2.4.2.1.1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς καθορίζεται στην παράγραφο 1.5 
του παρόντος. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
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 τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. 
 
2.4.2.1.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Υ.Α. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ Β’ 401/2013).  
 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ, σε 
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.1.2. της παρούσας διακήρυξης, μέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» του 
Συστήματος. 
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2.4.2.2. Μεταβολές Διαδικασίας σε Εξέλιξη  

 
2.4.2.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι δυνατό να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών  εφόσον 
προκύψει ανάγκη έκδοσης συμπληρωμάτων της Διακήρυξης. 
Είναι επίσης δυνατό να αναβάλει ή να ματαιώσει την Ανοικτή Διαδικασία, εφόσον κατά την κρίση του 
δεν υπάρχει επαρκής συμμετοχή Προσφερόντων, ή γενικά προκύπτουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν 
σε αυτό, σύμφωνα και με το Άρθρο 3.5 της διακήρυξης και με το άρθρο 9 παρ. 2 του ΚΕΠΥ. 
Η σχετική απόφαση για τα ανωτέρω λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
2.4.2.2.2. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1.6 της παρούσας διακήρυξης και στο άρθρο 15 του ΚΕΠΥ. 
 
2.4.2.2.3. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών δίνεται και: 
α. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 
για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας (άρθρο 45, παρ. 3 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες, 
β. όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται ουσιώδεις αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η παράταση των προθεσμιών. 
 
Στις περιπτώσεις αναβολής πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή ματαίωσης 
της Ανοικτής Διαδικασίας οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί επιστρέφονται στους Οικονομικούς 
φορείς. 
 
Στην περίπτωση παράτασης του χρόνου υποβολής των προσφορών, οι ήδη υποβληθείσες προσφορές 
εξακολουθούν να ισχύουν εκτός εάν οι Οικονομικοί φορείς τις αποσύρουν ή τις αντικαταστήσουν με 
άλλες μέσα στις νέες προθεσμίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.5. κατωτέρω. 
 
Τα προαναφερόμενα, όταν ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά, πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από το Σύστημα διαδικασίες, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. 

2.4.2.3. Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με ημερομηνία 
έναρξης της υποβολής και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αυτών τις καθοριζόμενες στην 
Διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

Οι προσφορές περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη 
και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τις Οδηγίες 
Χρήσης του Συστήματος. Ειδικότερα: 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» περιέχει την 
Εγγύηση Συμμετοχής, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ την Τεχνική Προσφορά  και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία 
καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος Οικονομική Προσφορά περιέχει την «οικονομική προσφορά», όπως αυτή 
καθορίζεται στη Διακήρυξη. 

2.4.2.3.2. Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
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ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.3.3. Kάθε υποβαλλόμενο έγγραφο της προσφοράς (δηλώσεις, περιγραφή προσφερόμενου 
αντικειμένου, σχέδια κλπ.) θα πρέπει να υπογράφεται ηλεκτρονικά, δηλαδή με ηλεκτρονική ή με 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο 
εξουσιοδοτημένα από τον οικονομικό φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης. Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη 
Διακήρυξη. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία, 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3.3. και 2.4.4 της παρούσας Διακήρυξης, 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο (όπως ενδεικτικά το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, οι Υπεύθυνες δηλώσεις των 
παραγράφων 2.2.8.2 και 2.4.3.3., καθώς και οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα που 
συντάσσουν οι οικονομικοί φορείς προς τεκμηρίωση π.χ. της τεχνικής, επαγγελματικής ή οικονομικής 
τους επάρκειας), φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται 
με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
2.4.2.3.4. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

2.4.2.3.5. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με 
εξαίρεση την Εγγύηση Συμμετοχής, την οποία, εφόσον δεν πρόκειται για εγγύηση που έχει εκδοθεί 
εγκύρως ηλεκτρονικά, υποχρεούνται οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά-Μελέτη»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

2.4.3.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε (ηλεκτρονικούς) φακέλους και με συμπλήρωση 
της οικονομικής προσφοράς σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος  και στο υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. Ειδικότερα: 
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- Ο ηλεκτρονικός φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Μελέτη» περιέχει την 
Εγγύηση Συμμετοχής, το ΕΕΕΣ την Τεχνική Προσφορά  και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθορίζονται στη 
Διακήρυξη. 

- Ο ηλεκτρονικός φάκελος Οικονομική Προσφορά περιέχει την «οικονομική προσφορά», όπως αυτή 
καθορίζεται στη Διακήρυξη. 

2.4.3.1.2. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει αναρτηθεί σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης 

Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν επί ποινή απόρριψης της προσφοράς και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) την Εγγύηση Συμμετοχής στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, 
εκτός αν πρόκειται για εγγυήσεις που εκδίδονται εγκύρως ηλεκτρονικά. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά-Μελέτη 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από τον ΔΕΔΔΗΕ στην παράγραφο 2.4.3.3.Β της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της τεχνικής προσφοράς, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Παράγραφο 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.3.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – 
Μελέτη»  

Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» περιέχει: 

2.4.3.3.Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

- Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 και με το αντίστοιχο υπόδειγμα 
- Συμπληρωμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του παραρτήματος ΕΕΕΣ,, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας Διακήρυξης και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.4.2.3.3. της παρούσας Διακήρυξης.  
- Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρους Αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης (Τεύχος 
Υποδείγματα), υπογεγραμμένη σύμφωνα με την παρ. 2.4.2.3.3. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές 
συμπράξεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτές.  
-  Στην περίπτωση που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 
της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία του  ΕΕΕΣ. Σε αυτή την περίπτωση το ΕΕΕΣ  θα 
υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και από τον τρίτο, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2.8.1. και 2.4.2.3.3 της παρούσας. 

- Στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβο, 
οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ. Εφόσον το τμήμα της Υπεργολαβίας υπερβαίνει σε 
ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί, τότε ΕΕΕΣ υποβάλλεται 
και από τον υπεργολάβο, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από αυτόν. 

- Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης δήλωση του 
προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, αποδεικνύουν ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του κατά την παράγραφο 2.2.3.7  της παρούσας. 

-  Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων 
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αποκλεισμού ή/και τη συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3.3.Β Τεχνική Προσφορά-Μελέτη 

Συντάσσεται από το διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Ακολούθως, 
ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα στο Φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, αρχείο (ή αρχεία) το οποίο δημιουργείται με τη μετατροπή 
του ως άνω αρχείου σε μορφή PDF και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τεχνική 
Προσφορά- Μελέτη». 

Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά- Μελέτη” περιέχει τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή PDF, 
τα οποία, εφόσον προέρχονται από τον προσφέροντα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν: 
 
1. Πίνακα 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. 

2. Πλήρως συμπληρωμένο Πίνακα Προσφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα. 

3.  Θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένοι Πίνακες Δοκιμότητας, σύμφωνα με τα σχετικά 
Υποδείγματα. Συγκεκριμένα: 

• για τον εξοπλισμό GIS (τουλάχιστον για 20 πεδία τα οποία να λειτουργούν σε τάση ίση ή 
μεγαλύτερη των 150 kV), 

• για τους Μ/Σ ισχύος 150/21 kV (τουλάχιστον για 10 Μ/Σ ισχύος συνολικά, οι οποίοι να έχουν 
ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 50MVA και να λειτουργούν σε τάση ίση ή μεγαλύτερη των 150 kV) 

• για το σύστημα αλλαγής Τάσης υπό φορτίο (OLTC) των Μ/Σ ισχύος (τουλάχιστον για 30 τεμάχια) 

• για τους πίνακες ΜΤ (τουλάχιστον για 50 τεμάχια Πινάκων ΜΤ) και 

• για τους κύριους Η/Ν προστασίας (τουλάχιστον για 300 τεμάχια Η/Ν προστασίας)  

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω Πίνακες δοκιμότητας κάθε είδους θα αναφέρονται σε εξοπλισμό 
κατασκευασμένο στο ίδιο εργοστάσιο με το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. 

Για τον παραπάνω δηλωθέντα εξοπλισμό, θα πρέπει να υποβληθούν και βεβαιώσεις/συστατικές 
επιστολές καλής λειτουργίας του από χώρες της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
των Η.Π.Α. ή του Καναδά ή της Ιαπωνίας ή της Ελβετίας, τουλάχιστον για το μισό πλήθος από τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του Πίνακα Δοκιμότητας (GIS για 10 πεδία, Μ/Σ Ισχύος για 5 τεμ., OLTC για 
15 τεμ., Πίνακες ΜΤ για 25 τεμ., Η/Ν προστασίας για 150 τεμ.). Οι επιστολές αυτές θα είναι 
υπογεγραμμένες από τον τελικό χρήστη του κάθε υλικού και θα πρέπει να βεβαιώνουν τον τύπο, 
την ημερομηνία εγκατάστασής του και τουλάχιστον τη διετή καλή λειτουργία. Επισημαίνεται ότι 
ο εξοπλισμός που θα καταγραφεί στον Πίνακα Δοκιμότητας (και κατ’ επέκταση και οι 
βεβαιώσεις/συστατικές επιστολές καλής λειτουργίας), πρέπει να έχει κατασκευαστεί ή/και 
εγκατασταθεί από το 2005 και μετά. 

4. Πρόγραμμα Κατασκευής του έργου που θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα μελέτης, αποξήλωσης 
υφιστάμενων υποδομών, κατασκευής, δοκιμών εργοστασίου, παράδοσης, εγκατάστασης και 
δοκιμών επί τόπου του Έργου του Εξοπλισμού, μαζί με λεπτομερειακό Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου  

5. Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι κατασκευαστικές μέθοδοι, που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει ο Προσφέρων κατά την εκτέλεση των διαφόρων επιμέρους τμημάτων του έργου.. 

6. Πίνακας Τεχνικών Αποκλίσεων, εφόσον υφίστανται στην προσφορά. Στον Πίνακα αυτό δεν θα 
αναφέρονται τα τιμήματα για την άρση των τεχνικών αποκλίσεων. Επιπλέον, ο πίνακας αυτός θα 
συνοδεύεται από δήλωση του Διαγωνιζόμενου ότι, δέχεται να άρει οποιεσδήποτε Τεχνικές 
Αποκλίσεις, από αυτές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων, σε 
περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ επιμείνει στην εφαρμογή των αντιστοίχων Τεχνικών Προδιαγραφών της 
Διακήρυξης και δήλωση ότι για τα λοιπά σημεία, ο Διαγωνιζόμενος συμμορφώνεται πλήρως με τις 
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Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

7. Πίνακας Ισοδύναμων Τεχνικών Λύσεων, εφόσον υφίστανται στην προσφορά. 

8. Δήλωση ότι στον (υπο)Φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται ταυτόσημος με τον 
αναφερόμενο στην παράγραφο 2.4.1  Πίνακας Τεχνικών Αποκλίσεων με συμπληρωμένο το τίμημα 
άρσης των αποκλίσεων. 

Μη υποβολή της εν λόγω Δήλωσης συνεπάγεται απόρριψη της Προσφοράς. 

9. Πίνακες Συμμόρφωσης – Δοκιμών Τύπου κατάλληλα συμπληρωμένοι και συνημμένα τα επίσημα 
πιστοποιητικά δοκιμών τύπου αναγνωρισμένων διεθνώς εργαστηρίων, τα οποία διαθέτει ο 
Διαγωνιζόμενος, μόνο για τα στοιχεία του προσφερόμενου κύριου εξοπλισμού που καταγράφονται 
στον Πίνακα Δοκιμών Τύπου κύριου Εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά δοκιμών 
τύπου του λοιπού εξοπλισμού θα προσκομιστούν από τον Ανάδοχο πριν την εγκατάστασή του εν 
λόγω εξοπλισμού στο έργο. 

10. Όλα 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 και για κάθε τμήμα που προσφέρεται 
κατά ισοδύναμο τρόπο και περιλαμβάνεται στον Πίνακα Ισοδυνάμων Τεχνικών Προδιαγραφών.. 
Επιπλέον, πληροφοριακούς Καταλόγους των Εργοστασίων κατασκευής και περιγραφικό υλικό 
που παρέχει γενικά στοιχεία για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

11. Πλήρη κατάλογο των μελετών που θα εκπονήσει. Ο εν λόγω κατάλογος θα περιέχει κατ’ ελάχιστον 
τις μελέτες που προβλέπονται στις παραγράφους 2.7.1. και 2.7.2. του Τεύχους Δ’ «Τεχνική 
Προδιαγραφή Έργου». 

12. Πίνακας Κύριων Ανταλλακτικών & Οργάνων L-1, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Πίνακα Υλικών 
και Τιμών της Διακήρυξης, χωρίς τιμές. Ο εν λόγω Πίνακας πρέπει να είναι απολύτως ταυτόσημος, 
ως προς τα είδη και τις ποσότητες, με αυτόν που θα περιέχεται στον ΦΑΚΕΛΟ Γ. Προσφορές, οι 
οποίες δεν περιέχουν τον Πίνακα Ανταλλακτικών L-1 συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παραπάνω 
απαιτήσεις θα απορριφθούν. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς με ισοδύναμες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, ο Προσφέρων οφείλει επιπλέον να υποβάλει τον ως άνω Πίνακα Ανταλλακτικών 
προσαρμοσμένo κατάλληλα στις προτεινόμενες ως ισοδύναμες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Επισημαίνεται, ότι ως προς τα ανταλλακτικά του προσφερόμενου εξοπλισμού, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στον Πίνακα L-1 και όχι οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις επιμέρους τεχνικές 
περιγραφές του εξοπλισμού. 

13. Πίνακας Συνιστώμενων Ανταλλακτικών L-2, κατάλληλα συμπληρωμένος. Ο εν λόγω Πίνακας πρέπει 
να είναι απολύτως ταυτόσημος, ως προς τα είδη και τις τιμές, με αυτόν που θα περιέχεται στον 
ΦΑΚΕΛΟ Γ. Τονίζεται ότι οι τιμές των συνιστώμενων ανταλλακτικών (L-2) δεν θα ληφθούν υπόψη 
στην οικονομική αξιολόγηση των προσφορών. Τα είδη του πίνακα Συνιστώμενων Ανταλλακτικών L-
2, δύνανται να περιληφθούν στην προς υπογραφή Σύμβαση, κατά τη βούληση του ΔΕΔΔΗΕ. Εάν δεν 
υπάρχουν συνιστώμενα ανταλλακτικά ο εν λόγω πίνακας υποβάλλεται κενός.  

14. Δήλωση ότι στο υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται ταυτόσημοι με τους 
αναφερόμενους στην υποπαράγραφο 12 του παρόντος άρθρου Πίνακες ανταλλακτικών με τιμές 
μονάδος. 

Μη υποβολή της εν λόγω Δήλωσης συνεπάγεται απόρριψη της Προσφοράς. 

15. Για τον Μ/Σ Ισχύος 100/50-50 MVA, πρέπει να συμπληρωθεί ο Πίνακας Εγγυημένων Μεγεθών 
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, ο οποίος απαραίτητα πρέπει να αναφέρει τα παρακάτω: 
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α. Απώλειες εν κενώ στα 21 kV 

β. Απώλειες χαλκού στην κύρια λήψη (No 11) 150/21kV στα 100 MVA. 

γ. Συνολικές απώλειες (εν κενώ + απώλειες χαλκού) στα 150/21 -21 kV στα 100 MVA. 

Οι συνολικές απώλειες του προσφερόμενου Μ/Σ Ισχύος δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 380 
kW. Σε αντίθετη περίπτωση ο Μ/Σ θα απορρίπτεται. 

16. Τα κατά προσέγγιση καθαρά και μικτά βάρη καθώς και τον όγκο των βαρύτερων και ογκωδέστερων 
εξαρτημάτων ή τμημάτων του Εξοπλισμού (Μ/Σ Ισχύος, εξοπλισμός GIS) που θα μεταφερθούν ή 
διακινηθούν.  

 

2.4.4   Οικονομική Προσφορά / Περιεχόμενα Φακέλου / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
όπως ορίζεται κατωτέρω:  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Ο διαγωνιζόμενος θα 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Φάκελο της οικονομικής προσφοράς και 
αρχείο το οποίο δημιουργείται με τη συμπλήρωση των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς του 
Τεύχους Β΄ της παρούσας. Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF και υπογράφεται με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. 

2.4.4.1 Ειδικότερα, τα έντυπα που υποβάλλει ο Προσφέρων για την παρούσα Διακήρυξη, δεδομένου 
ότι η Ανοικτή Διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς «Μελέτη και Κατασκευή» 
είναι: 

 ο «Πίνακας Συνολικών Τιμών» 

 ο «Πίνακας Υλικών και Τιμών»,   

 οι «Πίνακες Ανταλλακτικών L1 και L2» 

 ο «Πίνακας Τιμημάτων Αποζημίωσης Αναδόχου και Παράτασης Εγγύησης Η/Μ 
Εξοπλισμού» 

 Τυχόν προσφερόμενη έκπτωση επί του συνολικού τιμήματος του έργου ή επί των επί 
μέρους τιμημάτων αυτού, όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Συνολικών Τιμών Η έκπτωση 
θα αναγράφεται ολογράφως, αριθμητικώς και ποσοστιαία. Σε περίπτωση διάστασης θα 
υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή 

 Ο Πίνακας κατανομής τιμήματος (σε περίπτωση κοινοπραξίας/σύμπραξης). 

 Ο Πίνακας Τεχνικών Αποκλίσεων συμπληρωμένος με τα αντίστοιχα τιμήματα για την άρση 
τους 

 Ο Πίνακας Τιμημάτων αποζημίωσης Αναδόχου (σε περίπτωση καθυστερήσεων μη 
οφειλόμενες σε αυτόν)  και παράτασης εγγύησης Η/Μ εξοπλισμού, στον οποίο πρέπει να 
δηλωθούν το τίμημα αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης μη οφειλόμενης σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, καθώς και το τίμημα περαιτέρω εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού 
του Έργου μετά την συμβατικά προβλεπόμενη ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 των Ειδικών Όρων. 

 

2.4.4.2. Στον Πίνακα Συνολικών Τιμών πρέπει να δηλωθεί το προσφερόμενο τίμημα που αντιστοιχεί 
στο Έργο, συμπεριλαμβανομένων των Ανταλλακτικών, με ενσωματωμένες τις αποκλίσεις που 
έχουν δηλωθεί στον Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων στον Υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» και 
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τις ισοδύναμες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν περιληφθεί στον αντίστοιχο Πίνακα του 
Υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» 

 

2.4.4.3. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς με ισοδύναμες Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Προσφέρων 
οφείλει να υποβάλλει τον Πίνακα Ανταλλακτικών προσαρμοσμένο κατάλληλα στις 
προτεινόμενες ως ισοδύναμες Τεχνικές Προδιαγραφές, αλλά και ξεχωριστό Πίνακα 
Ανταλλακτικών χωρίς τις υπόψη προσαρμογές, σύμφωνα όμως με τις σχετικές απαιτήσεις 
της Διακήρυξης και χωρίς διαφοροποίηση του τιμήματος, αν έχει υποβάλει τη Δήλωση της 
παραγράφου 2.4.1. της παρούσας περί συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Διακήρυξης σε περίπτωση απόρριψης των προτεινόμενων ως Ισοδύναμων Τεχνικών 
Προδιαγραφών 

2.4.4.4.   Όλα τα ποσά του Πίνακα Συνολικών Τιμών 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 
διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι τιμές του Πίνακα Συνολικών Τιμών. 

2.4.4.5.  Αναφορικά με τον Πίνακα Τιμημάτων αποζημίωσης Αναδόχου και παράτασης εγγύησης Η/Μ 
εξοπλισμού επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλωθούν: 

 Το ζητούμενο από τον Διαγωνιζόμενο τίμημα αποζημίωσης ανά εβδομάδα καθυστέρησης στο 
Έργο, οφειλόμενης σε κάθε αιτία καθυστέρησης εκτός υπαιτιότητας Αναδόχου, σύμφωνα και 
με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 (β) του Άρθρου 22 των Ειδικών Όρων. Το εβδομαδιαίο 
αυτό τίμημα καταγράφεται στον Πίνακα ως ΤΕ. 

 Το ζητούμενο από τον Διαγωνιζόμενο τίμημα για παράταση εγγύησης ανά μήνα του Η/Μ 
εξοπλισμού, μετά την συμβατικά προβλεπόμενη ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Έργου, 
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 22 των Ειδικών Όρων. Το 
μηνιαίο αυτό τίμημα καταγράφεται στον Πίνακα ως ΤΜ 

Τα ως άνω ποσά θα συμμετέχουν στην οικονομική αξιολόγηση ως εξής:  

 Θα ληφθούν υπόψη 40 εβδομάδες καθυστέρησης με εβδομαδιαίο τίμημα ΤΕ και 10 μήνες παράτασης 
της εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού με μηνιαίο τίμημα ΤΜ.  

 Το συνολικό τίμημα αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεων και παράτασης εγγύησης εξοπλισμού 
(ΤΑ), όπως θα δηλωθεί στον υπόψη Πίνακα θα συμμετέχει στην οικονομική αξιολόγηση, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας.  

 

Σημειώνεται ότι τόσο το χρονικό διάστημα των 40 εβδομάδων καθυστέρησης για αποζημίωση, όσο και 
το χρονικό διάστημα των δέκα μηνών για παράταση εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού χρησιμοποιούνται 
μόνον για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών των Διαγωνιζόμενων.  

Για οιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει (εάν προκύψει) στο έργο (μικρότερη ή μεγαλύτερη του χρονικού 
διαστήματος των 40 εβδομάδων), η αποζημίωση του Αναδόχου θα υπολογίζεται από το γινόμενο του 
πραγματικού πλήθους των εβδομάδων καθυστέρησης επί το σταθερό δηλωθέν στον Πίνακα τίμημα 
εβδομαδιαίας αποζημίωσης.  

Η παράταση της εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού αποτελεί προαιρετική δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ και 
μπορεί να την ζητήσει από τον Ανάδοχο μέχρι και την ημερομηνία της βεβαίωσης πέρατος του Έργου. 

Οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στο άρθρο.9 του 
Συμφωνητικού 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

2.4.5.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα ίσο με 12 
μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται 
μικρότερος χρόνος ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2.4.5.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν εγγράφως τη 
διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται.  

2.4.5.3. Κάθε παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη 
παράταση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, ώστε η εγγύηση συμμετοχής να ισχύει πάντα 
για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  

2.4.5.4. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, o ΔΕΔΔΗΕ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ειδικά στην παρούσα, απορρίπτει προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα, 

β) η οποία δεν υποβάλλεται με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα, περιέχει ατέλειες, 
ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, πλην αν τα ανωτέρω επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της, 

γ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει ταυτόχρονα 
προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ ένωσης προσώπων ή υποβάλει και 
μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω συμμέτοχής  στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί 
μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτής αιτίας 
νόθευση του ανταγωνισμού.  

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες της μια προσφορές 
στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων 
είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής του στο Διαγωνισμό εάν 
διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ 
αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 

δ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

στ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 

ζ) η οποία δεν αφορά το σύνολο του έργου  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών 

3.1.1.1. Οι προσφορές αποσφραγίζονται σε στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, από 
αρμόδια επιτροπή, η οποία συστήνεται από αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Η αρμόδια επιτροπή θα 
προβεί στο πρώτο στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μία (1 ώρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
3.1.1.2. Κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των υποβληθέντων 
ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Εντός τριών ημερών η 
αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση και των υποβληθέντων εντύπων φακέλων των 
προσφερόντων. Η επιτροπή μονογράφει τα στοιχεία που περιέχονται στους έντυπους φακέλους ανά 
φύλλο. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Εξαιρούνται από το δικαίωμα γνώσης εκείνα τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως 
εμπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. 

3.1.1.3. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» όλων των 
συμμετεχόντων καθώς και των εντύπων φακέλων, εφόσον προβλέπεται η κατάθεσή τους, και συντάσσει 
αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως 
απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά). 

3.1.1.4. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαβιβάζεται στον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης & 
Διαχείρισης Δικτύου ο οποίος αποφασίζει. Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα αποτελέσματα του 
σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε 
όλους τους προσφέροντες. 

3.1.2. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  

3.1.2.1. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και των εντύπων φακέλων, εφόσον προβλέπεται η κατάθεσή τους οι 
ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των προσφορών που κρίθηκαν παραδεκτές 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή. Οι Υποφάκελοι «Οικονομικής Προσφοράς» 
των λοιπών δεν αποσφραγίζονται. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

3.1.2.2. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται:  

- Για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και 

- Για την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών. 

Η εισήγηση διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο αποφασίζει. Η απόφαση αυτή 
που επικυρώνει τα αποτελέσματα του σταδίου «Οικονομική Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του 
Συστήματος στους προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν.  

Εναλλακτικές προσφορές αξιολογούνται με τον τρόπο που καθορίζεται στη Διακήρυξη, εφόσον η 
Διακήρυξη προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής τους, και πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη 
Διακήρυξη για την υποβολή τους. Αντιπροσφορές οιασδήποτε μορφής είναι απαράδεκτες και 
απορρίπτονται. 

3.1.3 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 
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3.1.3.1. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο 
ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ.  

Οι εξηγήσεις μπορούν να αφορούν ιδίως: 

α)  τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής και των παρεχόμενων υπηρεσιών ή της 
διαδικασίας κατασκευής· 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, 
για την εκτέλεση του έργου) την πρωτοτυπία των αγαθών, των υπηρεσιών ή του έργου που προτείνονται 
από τον προσφέροντα· 

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ· 

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 88 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ· 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

3.1.3.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Ο 
ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρερχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά 
τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των 
στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι 
δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 1.7 της παρούσας διακήρυξης, 
όπως ορίζονται και στο άρθρο 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.  

3.1.3.3. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώσει, ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να  απορρίπτεται αποκλειστικά γι’ αυτόν 
τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας που θα του τάξει για τον σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ, ότι η εν λόγω 
ενίσχυση είναι σύμφωνα με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση 
απόρριψης της προσφοράς εξ αυτού του λόγου ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική 
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, 
τα κατάλληλα έγγραφα προς απόδειξη του ισχυρισμού του.  

3.2  Διαδικασία και Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

3.2.1. Διαδικασία  

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή ειδοποιεί εγγράφως μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος εκείνον που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ειδοποίησης.  
 
3.2.1.1. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» της παρούσας. 
Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά μέσω 
του Συστήματος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» σε μορφή PDF. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Ο Προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να 
προσκομίσει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή τα ίδια δικαιολογητικά, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην έδρα της Υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισμό : Λεωφόρος Αθηνών 72, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ 

3.2.1.2. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
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προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του μέσω του Συστήματος,. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 
 
3.2.1.3. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Ειδικά, τα αποδεικτικά τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον αυτά απαιτείται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Τα έγγραφα αυτά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Νομιμοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις και άλλα αποδεικτικά έγγραφα, που 
τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 
 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εναλλακτικά δε δύναται αυτά να 
επικυρώνονται κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, άρθρο 36, ως εκάστοτε 
ισχύει). 
Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: 

«ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ … ΔΕΕΔ- 35 

Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:  DIM-DPT- 117491 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

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

 

3.2.1.4. Μέσα σε 3 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου η αρμόδια 
Επιτροπή αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο και ελέγχει τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου. 
Αμέσως μετά αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και 
μονογράφει όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν ανά φύλλο. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου όσοι δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 
 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

3.2.1.5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν περί μη συνδρομής λόγων 
αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής είναι ψευδή ή ανακριβή ή μη 
πληρούμενα ή ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει 
την προσφορά του προσωρινού αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η 
εγγύηση συμμετοχής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την κλήση του επόμενου σε σειρά 
κατάταξης προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και ούτω καθ’ εξής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν 
υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
 
3.2.1.6. Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
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συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.1.2 και τη διαβίβαση του 
φακέλου της διαδικασίας ανάθεσης στο αρμόδιο με βάση τους Κανονισμούς του ΔΕΔΔΗΕ όργανο, ως 
αποφαινόμενο για την έκδοση απόφασης είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας. Με την 
απόφαση αυτή επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας. 
 
3.2.1.7.Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να λαμβάνει οίκοθεν υπόψη στοιχεία που επικαλείται ο οικονομικός φορέας.  

 

3.2.2. Οψιγενείς μεταβολές  

Αν μετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον προσφέροντα μεταβολές 
στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 2.2. του παρόντος («Λόγοι 
Αποκλεισμού» - «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής») και τις οποίες ο προσφέρων δήλωσε με την προσφορά 
του, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Συστήματος, αμελλητί και πάντως το 
αργότερο μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανωτέρω μεταβολές η 
προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν 
καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής.  
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Ο ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  

Τα έννομα αποτελέσματα της κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται, εφόσον και 
όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή σε 
περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί 
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο 
προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποιηθεί η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της παρ. 3.2.2. της παρούσας και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, αφού υποβάλει τα ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, καλείται να 
προσέλθει για υπογραφή της Σύμβασης  εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η Σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η 
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4. Προσφυγές 

3.4.1. Κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του ΔΕΔΔΗΕ ή και διάταξη της Διακήρυξης, την οποία θεωρεί ότι θίγει, 
μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.  
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3.4.2. Για την προσφυγή ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 
4412/2016 και στους Κανονισμούς Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά 
οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του.  

3.4.3. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 

3.4.4. Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ένδικων βοηθημάτων 
συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα, ως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

3.5.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σε 
οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να αποφασισθεί, εκτός από τις άλλες 
περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα, ιδίως στις ακόλουθες: 

- Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. 

- Αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  

- Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ 
των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού. 

-Απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού 
όλων των προσφερόντων. 

- Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα.  

-Για άλλους λόγους ρητά καθοριζόμενους στην παρούσα διακήρυξη  

- Κανένας από τους Οικονομικούς φορείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη ματαίωση. 

- Στις συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης, εφόσον ματαιωθεί η διαδικασία, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να 
εξαγοράσει τις μελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία 
σύναψης έργου βάσει των μελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της 
σύμβασης κατά την αρχική διαδικασία. 

3.5.2. Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ακυρώσει μερικά το Διαγωνισμό αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά του ή να 
αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Η ματαίωση κάθε διαδικασίας επιλογής με Προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού ανακοινώνεται στην 
επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.5.3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους 
Οικονομικούς φορείς 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 θα 
αναβληθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία. Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση 
προς τον ΔΕΔΔΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από τον ΔΕΔΔΗΕ) 

  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο 
Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 
υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S □□□[]□□   

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ]) 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

http://www.promitheus/
D.Balampanis
2021/S 211-556615
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Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 

094532827  

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.deddie.gr 

 

Πόλη: Αθήνα 

 

Οδός και αριθμός: Περραιβού 

20 & καλλιρόης 5 

Ταχ. κωδ.: 11743 

Αρμόδιος επικοινωνίας: κα. Σ. 
Μάρακα 

 

Τηλέφωνο: 210 9090635, 633, 

637 

φαξ: 214 4050273 

 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Χώρα: GR 

http://www.deddie.gr/
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Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: 

Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή “με το κλειδί 
στο χέρι” του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV 
Κλειστού Τύπου GIS Ιλίου 

Σύντομη περιγραφή: 

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιλίου, Δυτικός Τομέας Αθηνών (NUTS : EL302), σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο της ΔΕΗ Α.Ε, συνολικού εμβαδού 1450,03 τ.μ. - επί της οδού Βυτιβίλια, αρ. 38 - όπου 
σήμερα βρίσκεται εγκατεστημένος ο υπαίθριος Υποσταθμός 22 /6,6 kV Ν. Λιοσίων, ο οποίος θα 
αποξηλωθεί με σκοπό την ανέγερση του νέου Κ/Δ 150/20 kV, όπως φαίνεται στο Σχέδιο «Σ01-
Τοπογραφικό Διάγραμμα» του Τεύχους «Σχέδια», και αφορά στον σχεδιασμό, μελέτη και 
κατασκευή όλου του Κ/Δ, «turnkey project» (CPV: 45232221, DA17-2, 45213250, 45315400, 
45315500, 31174000). Ο όρος κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» ^urn key project) 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών και των μελετών 
εφαρμογής, την προμήθεια των υλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ολοκληρωμένη 
ανέγερση, την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών, την ετοιμότητα για θέση σε 
λειτουργία του Κ/Δ Ιλίου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά 
τεύχη της Διακήρυξης. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου 

που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): ΔΕΕΔ-35 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων 
στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
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ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 



48 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
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Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

Ταυτότητα της οντότητας 

Τύπος ταυτότητας 

Κωδικοί CPV 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας Ταυτότητα της 

οντότητας Τύπος ταυτότητας 

Κωδικοί CPV 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
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περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
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Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

κοινωνικού δικαίου; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 



63 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 
σύμβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 

απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει 
να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
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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; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 

του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη 

/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI 
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν υπάρχουν, 
οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη /γνωστοποίηση ή 
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Για τις συμβάσεις έργων: εκτέλεση έργων του είδους που έχει προσδιοριστεί 

Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να 
επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

Περιγραφή 

Ποσό 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

Αποδέκτες 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι 
εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 
την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για 
τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

οικονομικός φορέας πρεπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 

αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Λήξη 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος 
IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα  

1. Τα νομιμοποιητικά στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν προσφορά. Τα 
αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης  πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν άλλως ορίζεται διαφορετικά παρακάτω και 
συγκεκριμένα: 

1.1. Επί ανωνύμων εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 
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β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν 
τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και η 
πράξη συγκρότησής του σε σώμα. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά περίπτωση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να 
αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του 
Δήμου/ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, και 
ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 
Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). Η απόφαση φέρει ημερομηνία 
προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέχρι τριάντα (30) ημερών. 

1.2. Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

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

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του Καταστατικού καθώς τυχόν τροποποιήσεών 
του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται 
αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή του/των 
Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου 
να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου 
/ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό που 
εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού 
(αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). Η απόφαση φέρει ημερομηνία προγενέστερη 
της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέχρι τριάντα (30) ημερών. 

1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και τα αποδεικτικά δημοσίευσης.  

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού και τα αποδεικτικά 
έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης.  

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή των 
Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί 
η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 
υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου /ευρύτερης περιοχής, όπου 
έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει 
τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον 
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νόμιμο εκπρόσωπο). Η απόφαση φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της 
προσφοράς μέχρι τριάντα (30) ημερών. 

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

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

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

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή 
τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, 
κάτοικος Δήμου /ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 
του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο).  Η απόφαση φέρει 
ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέχρι τριάντα (30) ημερών. 

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

Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών διατάξεων για έκαστο 
εξ αυτών.    

2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων  φυσικών ή νομικών προσώπων, οπότε 
η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που την 
αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο , επιπλέον:   

α. Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο συμφωνητικό σύστασης της 
Κοινοπραξίας/ Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης προσώπων θα αναγράφεται και θα οριοθετείται 
με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος και το είδος του υπό ανάθεση έργου (φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο – σε ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ 
τους) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης στο 
σύνολο της προσφοράς, θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης (leader), θα δηλώνεται από 
τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της 
σύμβασης και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης 
και των μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.  

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, ανάλογα με τη νομική 
μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και  

γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους  εκπροσώπους των 
μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης 
(Σύμφωνα με το Παράρτημα*). 

 

Β. Δικαιολογητικά του Ν. 3310/2005  

1. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης  

Τα κάτωθι έγγραφα  πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους και συγκεκριμένα: 
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1.1. Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες   

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. Σε περίπτωση 
που οι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, η προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού καλύπτει και την απαίτηση για την 
υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.  

β) Για τις ελληνικές Α.Ε. που είναι εγγεγραμμένες σε άλλο ισοδύναμο επαγγελματικό 
Μητρώο/Επιμελητήριο, προσκομίζουν:  

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 
την Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, 
είναι ονομαστικές.   

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, με 
ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

1.2. Αλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους επιβάλλει για το σύνολο 
της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, την ονομαστικοποίηση των 
μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές, με βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί 
εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του καταστατικού της, ανώνυμες, 
πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την 
εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει 
μετατραπεί σε ονομαστικές. 

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων 
κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

γ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών της εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από την εταιρεία. Από τα έγγραφα των 
εδαφίων α, β και γ της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου της εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους. 

1.3. Αλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους δεν επιβάλλει για το 
σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, την ονομαστικοποίηση 
των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. 

α. Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι δεν 
επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας τους, 
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εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας, 
νομίμως επικυρωμένη. 

β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

γ. Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον  ένα τοις εκατό (1%)  των μετοχών 
ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, σε περίπτωση 
που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. 

δ. Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην 
εταιρεία οι μέτοχοί της. 

1.4. Εταιρείες Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών – Μελών της  Ε.Ε και του Ο.Ο.Σ.Α. 

α. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία είναι 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της από την 
υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου. 

1.5.  Εταιρεία Άλλης Νομικής Μορφής  

Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής, η εταιρία 
υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης 
εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρία 
ισχύουν τα ανωτέρω.  

2. Εξωχώριες εταιρείες  

2.1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005 
σύμφωνα με τις παρ. 4 και 10 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.  

2.2. Υπεύθυνη δήλωση κατά τις προβλέψεις 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». 

Γ. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού   

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. Σε περίπτωση που στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να 
υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο 
αποκλεισμού. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα 
αφορά τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.  

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 
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i. Σε πτώχευση. 
ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  

iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 
iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 
v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 
vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). 
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.  
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι 
όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής 
εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, το πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο 
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς3.  
6. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο 
ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο 
των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.   

 

Δ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτά 
αναφέρονται στο ΕΕΕΣ που υποβλήθηκε με την προσφορά: 

1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατά περίπτωση, άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία 
του προσφέροντος, που παρέχουν πληροφορίες επί της λειτουργικής κερδοφορίας.. 

2. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που 
η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

 

Ε. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα 

1.  Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου, το οποίο έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του, στο οποίο ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και το επάγγελμα, με το οποίο έχει γίνει η εγγραφή. 

2. Πλήρως συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων, σύμφωνα με τα συνημμένα 
στο Τεύχος «Υποδείγματα» της Εταιρείας, όπου θα γίνεται μνεία παρομοίων κατασκευών των 
Προσφερόντων και θα αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες που οι Προσφέροντες (ή μέλη 

                                                           

3 Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
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Ένωσης Επιχειρήσεων ή συνεργαζόμενοι) έχουν μελετήσει και κατασκευάσει με τη διαδικασία 
«turn key job» κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον τρία (3) έργα Υ/Σ με εξοπλισμό (GIS 
μόνωσης αερίου) ονομαστικής τάσης 132 kV ή μεγαλύτερης. Ο εξοπλισμός GIS θα πρέπει να 
είναι εγκατεστημένος εντός κτιρίου, πέντε (5) πυλών διακοπτών κατ’ ελάχιστον έκαστος, με 
δύο ζυγούς ή με άλλη διάταξη αντίστοιχης πολυπλοκότητας. Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν Μ/Σ Ισχύος (κάθε τύπου) και θα πρέπει να βρίσκονται σε χώρες της Ε.Ε. ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των Η.Π.Α. ή του Καναδά ή της Ιαπωνίας ή της Ελβετίας και 
να έχουν τεθεί σε εμπορική λειτουργία και να λειτουργούν ικανοποιητικά για τουλάχιστον τρία 
(3) έτη. Οι παραπάνω 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 των Έργων.  

Για τουλάχιστον 3 από τα έργα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα θα προσκομιστούν 
Βεβαιώσεις/ Συστατικές Επιστολές καλής εκτέλεσης και ικανοποιητικής λειτουργίας για 
τουλάχιστον 3 χρόνια . Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός των έργων που θα αναφερθούν ως 
τεκμήρια της τεχνικής ικανότητας του φορέα δεν απαιτείται να είναι του ίδιου 
κατασκευαστικού τύπου με τον προσφερόμενο εξοπλισμό για το παρόν έργο. 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 με τις συνημμένες βεβαιώσεις /συστατικές επιστολές που ζητούνται παραπάνω θα 
κατατεθούν στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στη συνέχεια θα 
εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ και εάν δεν αποδεικνύουν, 
κατά την εύλογη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, την απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα 
απορριφθεί. Επιπλέον, εάν στις βεβαιώσεις/ συστατικές επιστολές που προσκομίζονται δεν 
ικανοποιούνται επαρκώς τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη (π.χ. η βεβαίωση έχει υπογραφεί σε 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών μετά τη θέση σε λειτουργία του έργου ή 
αναφέρεται σε χρονικό διάστημα λειτουργίας του έργου μικρότερο των τριών ετών κλπ) τότε 
αυτές δεν θα προσμετρούνται ως εμπειρία του προσφέροντος. 

3. ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, αναφορικά με την κατασκευή ενεργειακών 
και Η/Μ έργων. 

ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος 
και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι πόροι και θα αποδεικνύεται ότι 
ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.  

2. Δικαιολογητικά του τρίτου/ τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα (σε περίπτωση στήριξης σε ικανότητες τρίτου 
θα προσκομίζονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά των παραγράφων Δ ή/και Ε, ανάλογα με το 
αν γίνεται επίκληση ικανότητας του τρίτου για την κάλυψη του κριτηρίου της χρηματοικονομικής 
ή/και τεχνικής επάρκειας). 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, κατά 
περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με 
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υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του υπόχρεου. Στην ένορκη 
βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του 
συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 
2. Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών Προσωρινού 
Αναδόχου. 
3. Έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, 
πλην της ελληνικής), πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με τον ν. 
1497/1984. 
4. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης. 
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