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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                                                

           
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  µε αριθµ. ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 
 
 
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε.), µε Έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα, προσκαλεί, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) µε την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων της παρ. 7 του Άρθρου 222 και της παρούσας ∆ιακήρυξης, όλους τους 
Ενδιαφερόµενους σε ∆ιαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά βάσει τιµής, όπως προκύπτει 
από  το µεγαλύτερο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες, επί 
της Τιµής Μονάδας του Τιµολογίου του ∆Ε∆∆ΗΕ, στο αντικείµενο «Υπηρεσίες  
Μεταφορών για τις Μονάδες της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ).  

 
1. Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας «sourceONE» 

(εφεξής: Σ.Η.∆. – Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών) µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.marketsite.gr του Συστήµατος. Προσφορές µπορεί να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά από τις 28.01.2019  και ώρα 00:00 έως τις 06.03.2019  και ώρα 
00:00 (καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής Προσφορών). Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής Προσφοράς στο Σύστηµα. 

 
2. Το πλήρες Τεύχος της ∆ιακήρυξης ή και τα τυχόν συµπληρωµατικά Έγγραφα 

διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στην διαδικτυακή 
πύλη του Ηλεκτρονικού Συστήµατος www.marketsite.gr και στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆Ε∆∆ΗΕ www.deddie.gr.  

 
3. Οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να ζητούν συµπληρωµατικές 

πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού µέχρι και 
την 18η.02.2019 µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήµατος. 
Η προθεσµία αυτή δεν παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης της προθεσµίας 
υποβολής Προσφορών. 

 
  
 

∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ/∆ΠΑ 
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56 – 58 ,   ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210-3351600 & 210-3351500 
 





 

 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                                   
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 
 
 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 
 
Ο παρών ∆ιαγωνισµός Παροχής Υπηρεσιών στο αντικείµενο “Υπηρεσίες  Μεταφορών 
για τις Μονάδες της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)” µε αριθµ. 
∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018, διενεργείται µέσω των Συστηµάτων Ηλεκτρονικών 
∆ιαγωνισµών και Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», µε χρήση 
της πλατφόρµας «sourceONE» (εφεξής: Σ.Η.∆. – Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ιαγωνισµών). 
 
Οι Οικονοµικοί Φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν και δεν διαθέτουν ήδη 
κωδικούς πρόσβασης στα συστήµατα της «cosmoONE», προβαίνουν στην εγγραφή 
τους συµπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΗΣ «cosmoONE» στο http://www.cosmo-one.gr/register/ χωρίς οικονοµική 
επιβάρυνση. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, στο Βήµα 4 «Επιλογή εφαρµογής» 
πρέπει να επιλεγεί η υπηρεσία «sourceONE – Εφαρµογές Ηλεκτρονικών 
∆ιαγωνισµών».  
 
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι Οικονοµικοί Φορείς θα αποκτήσουν τους 
αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Η σύνδεση στα συστήµατα της «cosmoONE» 
πραγµατοποιείται στο https://www.marketsite.gr/, και η διαδικασία υποβολής 
Προσφορών πραγµατοποιείται στην εφαρµογή «sourceONE» κατόπιν επιτυχούς 
πρόσβασης. 
 
Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονοµικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και 
υποβολής Προσφορών, η «cosmoONE» παρέχει Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η 
οποία είναι διαθέσιµη καθηµερινά, ∆ευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 17:00) στα 
τηλέφωνα 210 2723360 – 801 11 15500 και/ή στο email: helpdesk@cosmo-one.gr. 
 
∆ιαγωνισµοί οι οποίοι διεξάγονται ηλεκτρονικά, απαιτούν τη συµµετοχή των 
Οικονοµικών φορέων αποκλειστικά µέσω της πλατφόρµας ηλεκτρονικών 
προµηθειών και εποµένως, Οικονοµικοί Φορείς οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει 
κωδικούς, δεν θα µπορούν να συµµετέχουν.  
 

 
 

ΟΡΟΙ TOY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Α.∆.Α.Μ. …………….. 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 
20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ∆Ε∆∆ΗΕ), δια της ∆ιευθύνσεως Περιφέρειας Αττικής 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστείδου αριθµός 5-7, έχοντας υπόψη: 
 

1. Τα Άρθρα 123 επ. του Ν 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (Α΄ 179), 
 

2. Την Οδηγία 2014/25 ΕΕ σχετικά µε τις προµήθειες Φορέων, που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, 
 

3. Το Ν 4412/2016 «Συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (Α΄ 
147) και ιδίως τα Βιβλία ΙΙ και IV αυτού, 
 

4. Το Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (Α΄ 30) και το 
π.δ. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 
προσώπων του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα» (Α΄ 66), όπως ισχύουν, 
 

5. Τα Άρθρα 35 και 37 του Ν 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52), 

 

6. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την 
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ», 
 

7. Την µε αρ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απόφαση «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 
  

8. Τις αποφάσεις …………………… που αφορούν την παροχή εξουσίας υπογραφής 
αποφάσεων και Συµβάσεων του ∆Ε∆∆ΗΕ,  
 

∆ιακηρύσσει ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε τη χρήση της πλατφόρµας «sourceONE» (εφεξής: 
Σ.Η.∆. – Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.marketsite.gr του Συστήµατος, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
Οικονοµική άποψη Προσφορά βάσει τιµής σε ευρώ για την ανάδειξη Αναδόχου για την 
Παροχή των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο Άρθρο 1 και στο Παράρτηµα 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παρούσας.  
 
 

Κατωτέρω αναφέρονται οι Όροι του ∆ιαγωνισµού.  
 
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη εφαρµόζονται οι διατάξεις 
που µνηµονεύονται ανωτέρω.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο .   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο .    ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο.   ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο.   ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο.    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο.   ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο.  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ  
                  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο.  ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο.  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο.  ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο.  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο.  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο.  ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο.  ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

∆. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ  

    ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α. ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Β. ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Γ. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

5. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 
ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

∆. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6. ∆ΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
 
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού είναι η ανάδειξη 
Αναδόχου  για την Παροχή Υπηρεσιών  για “Υπηρεσίες  Μεταφορών για τις Μονάδες της 
∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)”, του ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ), που αναλυτικά περιγράφονται Παράρτηµα 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
[CPV:60000000].  
 
1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιµώµενη αξία των Συµβάσεων ανέρχεται σε  ένα  
εκατοµµύριο πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (1.536.300,00 €), πλέον 
φόρου προστιθέµενης αξίας, συµπεριλαµβανοµένου του κατά την παρ. 1.5. 
δικαιώµατος προαίρεσης και αναλύεται ως εξής:  

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Β. ∆ικαίωµα 
προαίρεσης 

(µέχρι 50%) 

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

1 
Περιοχή  Αθήνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.1/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

2 
Περιοχή  Αθήνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.2/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

3 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.3/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

4 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.4/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

5 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.5/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

6 
Περιοχή  Καλλ ιθέας  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.6/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

7 
Περιοχή  Καλλ ιθέας  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.7/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

8 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.8/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

9 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.9/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

10 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.10/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

11 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.11/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

12 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.12/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

13 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.13/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

14 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.14/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

15 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.15/2018 

45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 
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16 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.16/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

17 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.17/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

18 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.18/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

19 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.19/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

20 
Περιοχή  Ελευσίνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.20/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

21 
Περιοχή  Ελευσίνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.21/2018 
45.000,00 € 22.500,00 € 67.500,00 € 

22 

Τοµέας  Κατασκευών  & 
Συντηρήσεων  ∆ικτύου  

(Τ .Κ .Σ .∆)  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.22/2018 

79.200,00 € 39.600,00 € 118.800,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΠΑ 1.024.200,00 512.100,00 1.536.300,00 

 
Το υπό Α’ ποσό συνιστά το ανώτατο όριο Προσφοράς ανά Τµήµα της Παροχής 
Υπηρεσιών. Προσφορές που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό δεν γίνονται αποδεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
1.3. Οι Συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές Οικονοµικές Προσφορές 
για όσα Τµήµατα του ∆ιαγωνισµού επιθυµούν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη. 
 
1.4. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές. 

 
1.5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή 
απόφασή του εκδιδόµενη κατά την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύµβασης:  
 
α) Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών µέχρι ποσοστού πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της αξίας, µε Τιµή Μονάδας ίση προς τη Συµβατική ή β) Να 
µειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών µέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό 
(30%) επί της αξίας, χωρίς µεταβολή στη Συµβατική Τιµή Μονάδας. 
 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή του εκδιδόµενη κατά την 
κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Συµβάσεων: 
 
α. Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι  
πενήντα τοις εκατό (50%) της Συµβατικής χρονικής διάρκειας, µε τους ίδιους όρους και 
µε Τιµή Μονάδας ίση προς τη Συµβατική ή  
 
β. Να µειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι  
τριάντα τοις εκατό (30%) της Συµβατικής χρονικής διάρκειας, µε τους ίδιους όρους και 
µε Τιµή Μονάδας ίση προς τη Συµβατική. 
 
Οι επαυξήσεις και οι µειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη µεταβολή της Συµβατικής 
Αµοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει 
άλλες απαιτήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο  
 
2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-    

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
2.1.  Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης απεστάλη για δηµοσίευση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.01.2019 Επίσης, η παρούσα ∆ιακήρυξη 
δηµοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων στις 
28.01.2019  και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆Ε∆∆ΗΕ www.deddie.gr από τις 
29.01.2019. 
  
2.2. Το πλήρες Τεύχος της ∆ιακήρυξης ή και τα τυχόν συµπληρωµατικά Έγγραφα 
διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στους εγγεγραµµένους 
χρήστες του Σ.Η.∆., στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr µε την επιλογή της 
εφαρµογής «sourceONE» της εταιρείας «cosmoONE» και στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
∆Ε∆∆ΗΕ www.deddie.gr. 
 
2.3. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε Οικονοµικός Φορέας έχει 
λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των Όρων του 
∆ιαγωνισµού.  
 
2.4. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί 
Φορείς µπορούν να ζητούν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε 
τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και την 18η.02.2019 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 Σ.Η.∆., µέσω του δικτυακού τόπου ως ανωτέρω. Αιτήµατα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται είτε µετά την ως άνω ηµεροµηνία είτε µε άλλον τρόπο 
δεν εξετάζονται. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα απαντήσει στα αιτήµατα που θα υποβληθούν µέχρι την 
ως άνω ηµεροµηνία το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής Προσφορών που ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας. Οι παρεχόµενες 
διευκρινίσεις δίνονται µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος ή και 
της ανάρτησης αυτών στο διαδικτυακό τόπο του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
2.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε είδους επικοινωνία µεταξύ του ∆Ε∆∆ΗΕ 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 το ∆Ε∆∆ΗΕ. 
• 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 
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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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
3.1. Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας «sourceONE» 
(εφεξής: Σ.Η.∆. – Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr του Συστήµατος. 
 
3.2. Οι Προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο µέσω της ανωτέρω 
διαδικτυακής πύλης. 
 
3.3.  Προσφορές µπορεί να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις 28.01.2019  και ώρα 
00:00 έως τις 06.03.2019  και ώρα 00:00 (καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής 
Προσφορών). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Προσφοράς στο Σύστηµα. 
 
3.4. Μετά την κατάθεση της Προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός 
εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν σύµφωνα µε το Άρθρο 14 της παρούσας. 
 
3.5. Ο χρόνος υποβολής της Προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του Συστήµατος ορίζεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης. 
 
3.6. Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής Προσφοράς, η οποία 
αποστέλλεται στον Οικονοµικό Φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
3.7. Οι Οικονοµικοί Φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας 
Προσφοράς, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της Προσφοράς, µε έγγραφο 
αίτηµα τους προς το ∆Ε∆∆ΗΕ, σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF που φέρει 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή 
µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5.  της 
παρούσας µέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» του Συστήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  
 
4. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
4.1. Αποφαινόµενο Όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού είναι 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ), εκτός της Εισήγησης που αφορά στην αξιολόγηση του 
Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», για την οποία 
Αποφαινόµενο Όργανο είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
(Γ∆/Α∆∆) του ∆Ε∆∆ΗΕ. Όσον αφορά στην Απόφαση για την ανάδειξη Προσωρινού 
Αναδόχου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) του ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί να εξουσιοδοτήσει το 
Γενικό ∆ιευθυντή ή άλλο Όργανο να εκδώσει την Κατακυρωτική Απόφαση. 
 
4.2. Γνωµοδοτικό Όργανο είναι η Επιτροπή Αποσφράγισης – Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού, η οποία είναι αρµόδια σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των Προσφορών 
µέχρι και την κατακύρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
 
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
5.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
5.1.1. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.5. της παρούσας και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(«sourceONE» - ∆ιαδικτυακή πύλη: www.marketsite.gr). 
 
5.1.2. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω Συστήµατος. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, αν 
απαιτείται, αποδίδονται σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώµατα 
πρόσβασης και χρήσης του Συστήµατος, και ενηµερώνεται σχετικά µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα. 
 
5.1.3. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
Σύστηµα από ένα µέλος της Ένωσης, κατά προτίµηση από το µέλος από το οποίο 
προέρχεται ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης, (το οποίο δηλώνεται στο Συµφωνητικό 
που υπογράφεται µεταξύ των µελών), αφού έχει εγγραφεί ως «Οικονοµικός Φορέας» 
στο Σύστηµα. 
 
5.2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
5.2.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Οικονοµικοί Φορείς, ήτοι Φυσικά και Νοµικά 
Πρόσωπα καθώς και Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Προσωρινές Συµπράξεις Φυσικών ή και 
Νοµικών Προσώπων, που είναι εγκατεστηµένα: α) Σε ένα κράτος – µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) Σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή γ) Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, στο βαθµό που η υπό ανάθεση Σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ.∆.Σ. ή δ) Σε τρίτες χώρες, που δεν εµπίπτουν 
στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπόθεση του δικαιώµατος συµµετοχής είναι η µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού που προβλέπονται στο Άρθρο 6 της παρούσας και η πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο Άρθρο 7 της παρούσας. 
 
5.2.2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής Οικονοµικοί Φορείς οι οποίοι έχουν αποκλειστεί 
από τις διαδικασίες σύναψης Συµβάσεων σύµφωνα µε τα Άρθρα 74 και 306 του 
Ν4412/2016 για όσο διάστηµα ισχύει ο αποκλεισµός. 
 
5.2.3. Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Προσωρινές Συµπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να 
προσλάβουν ορισµένη νοµική µορφή για τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό. Κάθε 
µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύµπραξης, η οποία υποβάλλει 
Προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ για όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό, την κατακύρωση και 
τη Σύµβαση. 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 ∆Ε∆∆ΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 
 
5.2.4. Κάθε Οικονοµικός Φορέας, αυτοτελώς ή ως µέλος 
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύµπραξης, µπορεί να υποβάλει µόνο µία 
Προσφορά. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι 
Προσφορές που υποβλήθηκαν από τον ίδιο Οικονοµικό Φορέα. 
 
5.2.5. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της συνάψεως 
δηµοσίων Συµβάσεων κατά το Άρθρο 57 του Συντάγµατος. 
 
5.2.6. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
 
6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
  
6.1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό: 
 
6.1.1.  ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
 
6.1.1.1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 
της απόφασης πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24-10-2008 για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11-11-2008, σ. 42). 
 
6.1.1.2. ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της Σύµβασης περί της 
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-06-1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τοµέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο Εθνικό ∆ίκαιο του Οικονοµικού Φορέα. 
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6.1.1.3. Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27-11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε τον Ν 2803/2000 (Α΄ 48). 
  
6.1.1.4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα Άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13-06-2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο Άρθρο 4 αυτής. 
 
6.1.1.5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26-10-2005, «σχετικά µε την 
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (EE 
L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην Εθνική Νοµοθεσία µε τον 
Ν 3691/2008 (Α΄ 166). 
  
6.1.1.6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 
στο Άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15-04-2011, σ.1), 
η οποία ενσωµατώθηκε στην Εθνική Νοµοθεσία µε τον Ν 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
6.1.2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 
 
Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 
6.1.2.1. Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ή του ελληνικού δικαίου ή αποδεικνύεται µε τα κατάλληλα µέσα. 
Αν ο Οικονοµικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική. 
  
6.1.2.2. Έχουν επιβληθεί εις βάρος του 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 Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της Εργατικής Νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 2063/∆1632/2011 (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.  
Ο λόγος αποκλεισµού παύει να εφαρµόζεται όταν ο Οικονοµικός Φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
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ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων 
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους. 
 
6.1.3.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
  
Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 
6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικοασφαλιστικής και Εργατικής Νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, Συλλογικές 
Συµβάσεις ή ∆ιεθνείς ∆ιατάξεις Περιβαλλοντικού, Κοινωνικού και Εργατικού ∆ικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β` του Βιβλίου ΙΙ του 
Ν4412/2016. 
 
6.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
(µόνο για αλλοδαπούς). Σύµφωνα µε το Άρθρο 73 παρ. 5 του Ν 4412/2016, µπορεί ο 
∆Ε∆∆ΗΕ κατά παρέκκλιση να µην αποκλείει έναν Οικονοµικό Φορέα ο οποίος βρίσκεται 
σε µία εκ των καταστάσεων της παρ. 6.1.3.2 υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται 
ότι ο Οικονοµικός Φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύµβαση λαµβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας. 
 
6.1.4.   Εκείνος για τον οποίο ο ∆Ε∆∆ΗΕ διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους Οικονοµικούς Φορείς, µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού. 
 
6.1.5.  Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων που δεν µπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα. 
  
6.1.6.  Εάν υπάρχει µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη 
συµµετοχή των Οικονοµικών Φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης 
Σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 280 του Ν 4412/2016, που δεν µπορεί να 
θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα. 
 
6.1.7.  Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης ∆ηµόσιας Σύµβασης, ή 
προηγούµενης Σύµβασης µε Αναθέτοντα Φορέα ή προηγούµενης Σύµβασης 
παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
Σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 
  
6.1.8.  Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
απαιτούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 16 της παρούσας. 
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6.1.9.  Εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του ∆Ε∆∆ΗΕ, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης Σύµβασης ή να παράσχει 
εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
 
6.1.10. Εκείνος που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο 
θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 
  
6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η Προσφορά υποβάλλεται από Νοµικό 
Πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισµού εξετάζονται στο ίδιο το Νοµικό Πρόσωπο, εκτός από 
εκείνους της παρ. 6.1.1. ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των µελών του 
∆ιοικητικού, ∆ιευθυντικού ή Εποπτικού Οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως: 
   
6.2.1. Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) στους 
∆ιαχειριστές. 
   
6.2.2. Στις περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
  
6.2.3. Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
6.3. Όταν η Προσφορά υποβάλλεται από Ένωση/Κοινοπραξία/Προσωρινή Σύµπραξη, η 
συνδροµή κάποιου από τους λόγους αποκλεισµού στο πρόσωπο ενός από τα µέλη της 
ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του µέλους, επάγεται αποκλεισµό της Προσφοράς 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύµπραξης. 
 
6.4. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Οικονοµικός Φορέας, για τον οποίο συντρέχει 
κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού των παραγράφων 6.1.1., 6.1.2.2. και 6.1.3. 
έως 6.1.10., µπορεί να προσκοµίσει στον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική Προσφορά» της Προσφοράς του, στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει 
ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
Οικονοµικός Φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της Σύµβασης. Για τον 
σκοπό αυτό ο Οικονοµικός Φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευτεί να 
καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το 
παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε τρόπο 
ολοκληρωµένο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 
συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα 
µέτρα που λαµβάνονται από τους Οικονοµικούς Φορείς αξιολογούνται από το Όργανο 
που είναι αρµόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής σε συνάρτηση 
µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του 
παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Οικονοµικό Φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο Οικονοµικός Φορέας που έχει αποκλειστεί µε 
τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή στις διαδικασίες σύναψης Σύµβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της 
παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση στο κράτος µέλος, στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η απόφαση του ∆Ε∆∆ΗΕ για 
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τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη 
παράγραφο εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής του Άρθρου 73 παρ. 9 
του Ν 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας 30 ηµερών από την περιέλευση 
του σχεδίου απόφασης του ∆Ε∆∆ΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευόµενου από όλα 
τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης Σύµβασης  τον εν λόγω Οικονοµικό Φορέα. Η 
απόφαση του ∆Ε∆∆ΗΕ, καθώς και η απόφαση µε την οποία γίνονται δεκτά ένδικα 
βοηθήµατα κατ’ αυτής, κοινοποιείται στην Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.   
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
 
7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
7.1. Για την παραδεκτή συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό απαιτείται επιπλέον ο 
προσφέρων: 
 
7.1.1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Να έχει  
ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο µε ποσοστό 20% τοις εκατό της εκτιµώµενης 
αξίας των υπηρεσιών για τις οποίες υποβάλλεται η Προσφορά. Ο ανωτέρω ελάχιστος 
κύκλος εργασιών πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά την αµέσως προηγούµενη της 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού ετήσια διαχειριστική χρήση ή να ανταποκρίνεται στον 
µέσο όρο των τριών (3) τελευταίων, πριν τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, ετήσιων 
διαχειριστικών χρήσεων και πρέπει να προκύπτει από τους ισολογισµούς και τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεων ή, αν ο υποψήφιος δεν έχει υποχρέωση 
σύνταξης τέτοιων, από άλλα επίσηµα οικονοµικά στοιχεία του υποψηφίου, που 
τηρούνται σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και ανταποκρίνονται 
σε όλους τους προβλεπόµενους τύπους. Επί Ενώσεων/Κοινοπραξιών/Προσωρινών 
Συµπράξεων τα κριτήρια οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας µπορεί να 
συγκεντρώνονται από ένα µέλος της ή από όλα τα µέλη της αθροιστικά.  
 
7.1.2.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 
 
7.1.2.1. Αναφορικά µε την επαγγελµατική/τεχνική ικανότητα του Προσφέροντα 

απαιτείται: 
 
7.1.2.1.1. Να διαθέτει το κατάλληλο όχηµα ∆ηµοσίας Χρήσεως σύµφωνα µε το 

Αρχείο Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτηµα 5) της ∆ιακήρυξης. 
  
7.1.2.1.2. Ο οδηγός του οχήµατος να διαθέτει την απαραίτητη από το Νόµο 

επαγγελµατική άδεια οδήγησης. 
 
7.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Για την κάλυψη των 
κριτηρίων επιλογής του παρόντος Άρθρου, ο Προσφέρων µπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων Φορέων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του, που τον 
συνδέουν µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως µε την προσκόµιση της σχετικής  δέσµευσης των 
Φορέων για τον σκοπό αυτό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 παρ. ΣΤ). Εάν η στήριξη στις ικανότητες 
τρίτων αφορά στα κριτήρια του Άρθρου 7.1.2. της παρούσας (που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα του Παρόχου Υπηρεσιών ή του 
Αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή µε τη σχετική 
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επαγγελµατική εµπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος Φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για 
τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες. 
Επίσης, εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του Άρθρου 7.1.1. 
της παρούσας (οικονοµική/χρηµατοοικονοµική επάρκεια) ο αντίστοιχος τρίτος Φορέας 
θα είναι από κοινού µε τον Προσφέροντα υπεύθυνος για την εκτέλεση της Σύµβασης.  
 
7.3. Υπό τους ίδιους όρους, µια Ένωση/Κοινοπραξία/Προσωρινή Σύµπραξη µπορεί να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων Φορέων. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
 
8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
8.1.  Οι µετοχές των Ανωνύµων Εταιρειών που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό, 
αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία/Ένωση Προσώπων/Προσωρινή Σύµπραξη ή σε 
οποιαδήποτε άλλη µορφή πρέπει να είναι ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος σε Ανώνυµη 
Εταιρεία που συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό 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 Εταιριών 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 ∆Ε∆∆ΗΕ δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση 
της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στον ∆Ε∆∆ΗΕ να αποδείξει τη δυνατότητα της 
Εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά 
η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της 
Εταιρείας. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι Φυσικού Προσώπου δεν 
ισχύει ως προς τις εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 
Εταιρείες. 
 
8.2. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή Εξωχώριων Εταιρειών και κάθε Νοµικού 
Προσώπου, στο οποίο συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα Εξωχώρια Εταιρεία µε ποσοστό 
συµµετοχής µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%), εφαρµοζόµενου του Άρθρου 4 παρ. 
4 του Ν 3310/2005. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  
 
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
  
9.1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη Προσφορά βάσει τιµής. 
  
9.2. Εφόσον δύο ή περισσότεροι Προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιµή και είναι οι 
Προσφέροντες µε τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάθεση θα διενεργηθεί κλήρωση 
µεταξύ τους. Η κλήρωση θα διενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή παρουσία των 
Οικονοµικών Φορέων, εκτός Συστήµατος Σ.Η.∆.. 
 
9.3. Αν µία Προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε το αντικείµενό της, 
ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα απαιτήσει από τον Οικονοµικό Φορέα να εξηγήσει, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής Πρόσκλησης, την τιµή   
που προτείνει στην Προσφορά. Οι εξηγήσεις µπορεί να αφορούν ιδίως: (α) τα 
οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, (β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την προµήθεια των προϊόντων ή την 
παροχή των υπηρεσιών, (γ) την πρωτοτυπία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον  Προσφέροντα, (δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του 
Άρθρου 253 παρ. 2 του Ν 4412/2016, (ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του 
Άρθρου 336 του Ν 4412/2016 και στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης 
στον Προσφέροντα. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ αξιολογεί τις παρεχόµενες πληροφορίες σε συνεννόηση 
µε τον Προσφέροντα. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ απορρίπτει την Προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η Προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις του 
Άρθρου 253 παρ. 2 του Ν 4412/2016. Εάν ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ, 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 ∆Ε∆∆ΗΕ 
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 έγγραφα του 
Άρθρου 313 παρ. 5 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
 
10. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
  
10.1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για χρονικό διάστηµα 
ίσο µε εννιά (9) µήνες από την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
Προσφορά, στην οποία δηλώνεται µικρότερος χρόνος ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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10.2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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. 
  
10.3. Κάθε παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από 
ανάλογη παράταση της διάρκειας ισχύος της Εγγύησης Συµµετοχής, ώστε η Εγγύηση 
Συµµετοχής να ισχύει πάντα για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες από τη λήξη της 
διάρκειας ισχύος της Προσφοράς.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
 
11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
11.1. Για την παραδεκτή συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό απαιτείται η υποβολή Εγγύησης 
Συµµετοχής. Το ύψος της Εγγύησης Συµµετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 
(2%) της εκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας και 
συγκεκριµένα: 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

(συνυπολογιζοµένου  του  

δικαιώµατος  προαίρεσης ) 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% 

1 
Περιοχή  Αθήνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.1/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

2 
Περιοχή  Αθήνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.2/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

3 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.3/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

4 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.4/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

5 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.5/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

6 
Περιοχή  Καλλ ιθέας  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.6/2018 

67.500,00 € 1.350 € 

7 
Περιοχή  Καλλ ιθέας  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.7/2018 

67.500,00 € 1.350 € 

8 
Περιοχή  Φιλοθέης-Κηφισιάς  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.8/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

9 
Περιοχή  Φιλοθέης-Κηφισιάς  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.9/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

10 
Περιοχή  Φιλοθέης-Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.10/2018 

67.500,00 € 1.350 € 

11 
Περιοχή  Φιλοθέης-Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.11/2018 

67.500,00 € 1.350 € 

12 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.12/2018 

67.500,00 € 1.350 € 

13 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.13/2018 

67.500,00 € 1.350 € 

14 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.14/2018 

67.500,00 € 1.350 € 

15 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.15/2018 

67.500,00 € 1.350 € 

16 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.16/2018 
67.500,00 € 1.350 € 
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17 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.17/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

18 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.18/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

19 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.19/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

20 
Περιοχή  Ελευσίνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.20/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

21 
Περιοχή  Ελευσίνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.21/2018 
67.500,00 € 1.350 € 

22 
Τοµέας  Κατασκευών  & Συντηρήσεων  

∆ικτύου  (Τ .Κ .Σ .∆)  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.22/2018 

118.800,00 € 2.376 € 

   
11.2. Η Εγγύηση έχει τη µορφή Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής που εκδίδεται από 
πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα  ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του Άρθρου 14 του Ν 4364/ 2016 (Α΄13), τα οποία 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τα δικαίωµα αυτό, ή από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε.. Η 
Εγγυητική Επιστολή πρέπει να ανταποκρίνεται στο Υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η Εγγύηση 
Συµµετοχής µπορεί επίσης να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεωγράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ού η Εγγύηση ∆ικαιούχο. 
  
11.3. Η Εγγύηση ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη της ισχύος 
της Προσφοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 10 της παρούσας. 
 
11.4. Στον Ανάδοχο η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται µε την προσκόµιση της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και στους λοιπούς Προσφέροντες, αν δεν έχει συντρέξει 
λόγος κατάπτωσης, ως εξής: α) Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης 
Προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας Προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και β) µετά την άπρακτη πάροδο της 
προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και γ) µετά την ολοκλήρωση 
του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε το Άρθρο 35 του 
Ν 4129/2013, εφόσον απαιτείται.  
 
11.5. Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η Εγγύηση Συµµετοχής 
επιστρέφεται στους Συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της Προσφοράς τους 
και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία 
άσκησης ενδίκων µέσων ή παραίτησης από αυτά. 
 
11.6. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ 
αν ο Προσφέρων αποσύρει την Προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύµβασης ή αν παρέχει 
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ αναφορικά µε 
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τη µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής κατά τα Άρθρα 6 και 7 της παρούσας.  
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
 
12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
12.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι Προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονοµικούς Φορείς ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr στο Σύστηµα «sourceONE» µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας σε 
ηλεκτρονικό φάκελο. Οι Προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. Τεχνικά φυλλάδια και 
τεχνικοί/εµπορικοί όροι µπορεί να είναι διατυπωµένοι στα αγγλικά.  
Νοµιµοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που τυχόν έχουν 
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική. 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. 
Ο ηλεκτρονικός φάκελος Προσφοράς υποβάλλεται από τους Οικονοµικούς Φορείς στο 
Σύστηµα και περιέχει δύο (2) Υποφακέλους και συγκεκριµένα: α) Υποφάκελο 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και β) Υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». Τα στοιχεία της Προσφοράς που συντάσσονται/παράγονται από τον 
Προσφέροντα φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό, το οποίο 
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 
Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014. 
Επιπλέον, µέσα σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του ηλεκτρονικού 
φακέλου Προσφοράς, ο Οικονοµικός Φορέας υποβάλει, υποχρεωτικά, σε έντυπη µορφή 
και µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του 
∆Ε∆∆ΗΕ, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής Προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον Ν 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, τα πρωτότυπα 
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
Επί του σφραγισµένου Φακέλου θα αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
 «ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018  
Αριθµός Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού: …………………….… 
Επωνυµία, Έδρα Προσφέροντος: ……………………………………………………… 
Σηµείωση: Να µην ανοιχθεί παρά µόνο από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού». 
 
Μετά την υποβολή της Προσφοράς ο ∆Ε∆∆ΗΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπλέον σε 
έντυπη  µορφή και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο της Τεχνικής 
Προσφοράς κρίνει σκόπιµο.  
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Τα στοιχεία της Προσφοράς που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, υποβάλλονται στον 
οικείο (Υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σηµαίνονται από τον Οικονοµικό Φορέα µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήµατος. Για να ληφθεί υπόψη από το ∆Ε∆∆ΗΕ ο 
χαρακτηρισµός στοιχείων της Προσφοράς ως εµπιστευτικών, πρέπει στον οικείο 
Υποφάκελο να περιλαµβάνεται και σχετική αιτιολόγηση, στην οποία να αναφέρονται 
ρητά όλες οι σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, καθώς και οι συγκεκριµένοι λόγοι, 
για τους οποίους η συγκεκριµένη πληροφορία είναι εµπιστευτική. ∆εν χαρακτηρίζονται 
ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την Οικονοµική Προσφορά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.  
 
12.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 
 

Α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
 
12.2.1.  Εγγύηση Συµµετοχής σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2. 
 
12.2.2.  Συµπληρωµένο το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του 
Εκτελεστικού Κανονισµού 2016/7 της 05-01-2016 «Για την καθιέρωση του 
τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας» (L 3/16) στο 
οποίο ο Προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των Άρθρων 6, 7 και 8 
της παρούσας για τη συµµετοχή του. Ως προς το  Ε.Ε.Ε.Σ. επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα: 
 
12.2.2.1. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει συντάξει µε χρήση της υπηρεσίας eEΕΕΣ το ηλεκτρονικό 
Ε.Ε.Ε.Σ. για τον παρόντα ∆ιαγωνισµό και έχει παραγάγει αυτό σε µορφή αρχείων XML 
και PDF. Το αρχείο PDF έχει αναρτηθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. Το υπογεγραµµένο  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αρχείο  
eΕΕΕΣ µορφής .pdf αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ενώ το αρχείο XML 
έχει αναρτηθεί στο σύνδεσµο https://www.deddie.gr/el/deddie/diakirukseis/pinakes-
diakiruksewn-diagwnismwn/pinakas-diakirixeon-diagonismon-perifereias-attikis/ για 
τη διευκόλυνση των Οικονοµικών Φορέων προκειµένου να συντάξουν την απάντησή 
τους. 
  
12.2.2.2. Ο Οικονοµικός Φορέας λαµβάνει ηλεκτρονικά το αρχείο µορφής XML από 
το σύνδεσµο https://www.deddie.gr/el/deddie/diakirukseis/pinakes-diakiruksewn-
diagwnismwn/pinakas-diakirixeon-diagonismon-perifereias-attikis/, το αποθηκεύει 
στον υπολογιστή του και εν συνεχεία  οφείλει να µεταβεί στην ιστοσελίδα 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  προκειµένου να 
συµπληρώσει τα κατάλληλα πεδία και παράγει την απάντησή του σε µορφή αρχείου 
.pdf υπογεγραµµένου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
12.2.2.3. Ο Οικονοµικός Φορέας υποβάλει το υπογεγραµµένο eΕΕΕΣ σε µορφή .pdf 
και σε µορφή xml στον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά».  
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Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), είναι 
δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση Εκπροσώπου του Οικονοµικού 
Φορέα η απόδειξη µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.1.1. 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. 
 
12.2.2.4. Ως «εθνικοί λόγοι αποκλεισµού» στο Ε.Ε.Ε.Σ. νοούνται εκείνοι που 
απορρέουν από το Ν 3310/2005, όπως ισχύει (ονοµαστικοποίηση µετοχών και 
απαγόρευσης συµµετοχής  Εξωχώριων  Εταιρειών). 
  
12.2.2.5. ∆εδοµένου ότι τα κριτήρια επιλογής για κάθε µέρος των προκηρυχθεισών 
υπηρεσιών είναι τα ίδια, αρκεί η συµπλήρωση ενός eΕΕΕΣ. 
 
12.2.2.6. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Προσωρινές Συµπράξεις Οικονοµικών Φορέων που 
υποβάλλουν κοινή Προσφορά,  υποβάλλουν  το  eΕΕΕΣ για κάθε Οικονοµικό Φορέα 
που συµµετέχει σε αυτές. 
 
12.2.2.7. Στην περίπτωση που Προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων 
σύµφωνα µε το Άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συµπληρώσει τα σχετικά πεδία 
του  Ε.Ε.Ε.Σ. και Ε.Ε.Ε.Σ.  θα υποβάλλεται και από τον τρίτο. 
 
12.2.2.8. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τµήµα της 
Σύµβασης σε Υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. και 
εφόσον το τµήµα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), το οποίο 
συνιστά και το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό Υπεργολαβίας εν προκειµένω, τότε 
Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται και από τον Υπεργολάβο. 
 
12.2.2.9. Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόµενη στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης  ∆ήλωση του Προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού, αποδεικνύουν ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του κατά το Άρθρο 6.4. της παρούσας. 
 
12.2.3.  Ο ∆Ε∆∆ΗΕ 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 αποκλεισµού ή/και τη συνδροµή 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

 
12.2.4.  Υπεύθυνη ∆ήλωση Πλήρους Αποδοχής των Όρων του ∆ιαγωνισµού και 
της Σύµβασης (Παράρτηµα 4), υπογεγραµµένη σύµφωνα µε την παρ. 2.5..  
 
Β. Τεχνική Προσφορά: 
 
12.2.5.  Αρχείο Τεχνικής Προσφοράς Συστήµατος. Συντάσσεται από το 
∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης (Παράρτηµα 
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5). Ακολούθως, ο ∆ιαγωνιζόµενος θα πρέπει, να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστηµα 
στο Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς στον ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, αρχείο (ή αρχεία) 
το οποίο δηµιουργείται µε τη µετατροπή του ως άνω αρχείου σε µορφή *.pdf και 
υπογεγραµµένο µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.5. της παρούσας. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τεχνική Προσφορά». 
 
12.2.6.  Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του ∆ιαγωνιζόµενου, επιπλέον τεχνικά 
στοιχεία.  
 
12.3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
Υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Οι συµµετέχοντες προσφέρουν έκπτωση σε 
ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό στην Τιµή Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας 
(Ηµερήσια Αποζηµίωση ανά όχηµα), για το τµήµα/τµήµατα ενδιαφέροντός τους. 
Εφόσον, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα Οικονοµικής Προσφοράς στη διαδικτυακή 
πύλη www.marketsite.gr, δεν µπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους 
σύγκρισης των Προσφορών από το σύστηµα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρµα, οι 
συµµετέχοντες, θα συµπληρώσουν ως Τιµή Προσφοράς, µόνο την Τιµή [µε δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία (αριθµό)], που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιµή αναφοράς (Ηµερήσια Αποζηµίωση ανά 
όχηµα). Η Τιµή αυτή θα υπολογιστεί ως εξής: 
 

(Προσφερόµενη Ηµερήσια Αποζηµίωση ανά όχηµα) = (Τιµή Μονάδας του 
Τιµολογίου της Υπηρεσίας) - [(Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες) x 
(Τιµή Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας)] 
 

Συνεπώς, στην ηλεκτρονική υποβολή οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν στο 
αντίστοιχο πεδίο µόνο την Προσφερόµενη Ηµερήσια Αποζηµίωση ανά όχηµα. 
 

Παράδειγµα: 
 

Η Τιµή Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας για το Τµήµα Περιοχή Αθήνας ∆ΠΑ/ΕΠ-
6853.1/2018 είναι 75,00 € και το ποσοστό έκπτωσης που επιθυµεί ο Οικονοµικός 
Φορέας να υποβάλλει είναι 10%, τότε στην ηλεκτρονική υποβολή της Προσφοράς του 
θα συµπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο το ποσό των 67,50 €, που προκύπτει ως 
ακολούθως: 67,50 = 75,00 - (0,10*75,00). 
 

Καθώς η Οικονοµική Προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
Προσφέρων θα πρέπει να επισυνάψει, επί ποινή αποκλεισµού, στην ηλεκτρονική 
Οικονοµική Προσφορά του, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε 
το  αναγραφόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγµα της Οικονοµικής Προσφοράς 
του Παραρτήµατος 5 (τόσα φύλλα Οικονοµικής Προσφοράς όσα και τα τµήµατα του 
διαγωνισµού για τα οποία θα καταθέσει Προσφορά), που επισυνάπτεται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο υποβάλλεται σε µορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.5. της παρούσας. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τιµολόγιο Εργασιών – 
Φύλλο Οικονοµικής Προσφοράς». Σε περίπτωση διάστασης µεταξύ ειδικής 
ηλεκτρονικής φόρµας και αρχείου .pdf «Τιµολόγιο Εργασιών – Φύλλο Οικονοµικής 
Προσφοράς», υπερισχύει το .pdf. 
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12.3.1.  Οι τιµές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της Σύµβασης.  
 
Προσφορές που περιλαµβάνουν ρήτρα ισοτιµίας ξένου νοµίσµατος ή οποιουσδήποτε 
άλλους όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται. 
   
12.3.2.  Σηµειώνεται, ότι οι τιµές περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες κρατήσεις και 
επιβαρύνσεις, εκτός από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας ο οποίος βαρύνει το ∆Ε∆∆ΗΕ 
µε τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού Τιµολογίου 
του Παρόχου των υπηρεσιών.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
 
13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η Προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
13.1. Αν δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα ή δεν υποβλήθηκε µε τον τρόπο που 
αναφέρεται ανωτέρω. 
  
13.2. Αν υποβλήθηκε από Οικονοµικό Φορέα που δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής. 
 
13.3. Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από µία Προσφορές από τον ίδιο Οικονοµικό 
Φορέα είτε αυτοτελώς είτε ως µέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής Σύµπραξης. 
  
13.4. Αν αποτελεί εναλλακτική Προσφορά. 

 
13.5. Αν δεν αφορά στο σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών ανά  Περιοχή /Τµήµα. 
 
13.6. Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του Άρθρου 12 της  παρούσας ως 
προς τη µορφή των Προσφορών ή δεν περιλαµβάνει όλα ανεξαιρέτως τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο Άρθρο. 
 
13.7. Αν το επάγγελµα που ασκεί ο Προσφέρων, µε το οποίο είναι γραµµένος στο 
οικείο Επιµελητήριο, όπως δηλώνεται στο Ε.Ε.Ε.Σ. δεν είναι συναφές προς το 
αντικείµενο της Σύµβασης. 
 
13.8. Αν ο κύκλος εργασιών του Προσφέροντος όπως δηλώνεται στο   Ε.Ε.Ε.Σ., δεν 
ικανοποιεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του Άρθρου 7  της παρούσας. 
  
13.9. Αν ο Προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων Φορέων για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του Άρθρου 7 της παρούσας και είτε τα 
κριτήρια αυτά δεν πληρούνται ούτε από τον επικαλούµενο τρίτο είτε δεν αποδεικνύεται 
ότι ο Προσφέρων θα έχει πράγµατι στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους µέσω του 
τρίτου. 
 
13.10. Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος µικρότερη από την απαιτούµενη 
στο Άρθρο 10 της παρούσας. 
 
13.11. Αν δεν περιλαµβάνει Εγγύηση Συµµετοχής κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 
11 και το Παράρτηµα 2 της παρούσας. 
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13.12. Αν στην Οικονοµική Προσφορά η τιµή δεν είναι εκφρασµένη σε ευρώ ή 
περιέχει όρους αναπροσαρµογής του τιµήµατος ή ρήτρα ξένου νοµίσµατος ή άλλους 
οποιουσδήποτε όρους µη προβλεπόµενους στην παρούσα. 
  
13.13. Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή 
αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και η πλήρης 
αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 
 
13.14. Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, που δεν 
επιδέχονται συµπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το Άρθρο 14 της παρούσας ή, αν και 
επιδέχονται συµπλήρωσης ή διόρθωσης, ο Προσφέρων δεν τις αποκατέστησε ή δεν 
έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. 
  
13.15. Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και 
απαιτήσεις της παρούσας. 
   
13.16.  Αν ο προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα 
υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το Άρθρο 16 της παρούσας. 
 
13.17. Αν η προσφερόµενη τιµή αποκαλύπτεται, άµεσα ή έµµεσα, σε άλλα 
οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της Οικονοµικής Προσφοράς. 
  
13.18.  Αν είναι ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε το αντικείµενό της, και ο 
Οικονοµικός Φορέας δεν παρέσχε ικανοποιητικές εξηγήσεις κατά το Άρθρο 9 της 
παρούσας. 
 
13.19. Αν η προσφερόµενη τιµή οδηγεί σε υπέρβαση του Προϋπολογισµού. 
  
13.20. Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
Ανωνύµων Εταιρειών ή για την απαγόρευση σύναψης Συµβάσεων µε Εξωχώριες 
Εταιρείες ή για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το Άρθρο 57 του Συντάγµατος.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
 
14. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
14.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Προσφορών ο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί να καλεί 
εγγράφως τους Προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής που έχουν υποβάλει, µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής Πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους Προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί 
από το ∆Ε∆∆ΗΕ δεν λαµβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά 
µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που 
επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη µονογραφών, 
διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του Φακέλου και των 
Υποφακέλων των Προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 
Προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης Σύµβασης, που 
δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελή σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν 4250/2014, µεταφράσεων και λοιπών Πιστοποιητικών 
ή Βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της Προσφοράς από τα 
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Υποδείγµατα που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
Σύµβασης. Η συµπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση όρων της 
∆ιακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµα και µε νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή συµπλήρωση 
αυτή δεν µπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των Οικονοµικών Φορέων ή 
να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα στη 
διαδικασία ανάθεσης της Σύµβασης. 
  
14.2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί επίσης, µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής Πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση 
του περιεχοµένου της Τεχνικής ή Οικονοµικής Προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες, 
ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 
σφάλµατα που ο ∆Ε∆∆ΗΕ κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της Προσφοράς, σύµφωνα µε τα 
κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
της συγκεκριµένης Προσφοράς σε σχέση µε τις λοιπές. 
 
14.3. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται οπωσδήποτε 
στον Προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών 
των δικαιολογητικών και εγγράφων της Προσφοράς.  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
 
15. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
15.1. Η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών 
δύο (2) ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών και ώρα 
10:00 π.µ..  
 
15.2. Κατά την προαναφερόµενη ηµέρα και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
υποβληθέντων ηλεκτρονικών Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». Αµέσως µετά 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 ή προβαίνει σε 
διάτρησή τους µε ειδικό διατρητικό µηχάνηµα. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι 
Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό 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. 
 
15.3. Μετά την αποσφράγιση η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των ηλεκτρονικών Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» καθώς και των εντύπων φακέλων 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). 
 
15.4. Η Εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής διαβιβάζεται στο αρµόδιο Όργανο του 
∆Ε∆∆ΗΕ, το οποίο αποφασίζει. Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα αποτελέσµατα του 
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σταδίου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» κοινοποιείται µέσω του 
Συστήµατος σε όλους τους Προσφέροντες. 
 
15.5. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου των Υποφακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και των εντύπων φακέλων οι 
ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» των Προσφορών που κρίθηκαν 
παραδεκτές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρµόδια Επιτροπή σε ηµεροµηνία 
και ώρα που γνωστοποιείται στους Προσφέροντες, των οποίων οι Προσφορές έχουν 
κριθεί αποδεκτές. Οι Υποφάκελοι «Οικονοµικής Προσφοράς» των λοιπών δεν 
αποσφραγίζονται. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι Προσφέροντες, των οποίων οι Οικονοµικές Προσφορές 
αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση προκειµένου να λάβουν γνώση 
των τιµών που προσφέρθηκαν. 
  
15.6. Μετά την αποσφράγιση η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των υποβληθεισών Οικονοµικών Προσφορών και συντάσσει αντίστοιχο 
Πρακτικό, µε το οποίο εισηγείται: 
  
15.6.1.  Για τις Προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και 
 
15.6.2.  Για την τελική κατάταξη των παραδεκτών Προσφορών. 
  
Η Εισήγηση διαβιβάζεται στο αρµόδιο Όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ 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. 
 
15.7. ∆ιευκρινίσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι απαντήσεις 
των Προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Οι διευκρινίσεις 
που ζητήθηκαν από ορισµένο Προσφέροντα καθώς και η απάντησή τους σε αυτές 
κοινοποιούνται µέσω του Συστήµατος στους Προσφέροντες των οποίων η Προσφορά 
είναι παραδεκτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
 
16. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
  
16.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η αρµόδια Επιτροπή ειδοποιεί 
εγγράφως µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος εκείνον που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(Προσωρινό Ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης. 
 
16.2. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου είναι τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα 
7 της παρούσας. 
 
16.3. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται από τον Οικονοµικό 
Φορέα ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος Σ.Η.∆. στον Υποφάκελο µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» σε µορφή .pdf. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιµες 
ηµέρες από την ηλεκτρονική υποβολή τα ίδια δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσα σε 
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σφραγισµένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδροµικά στην έδρα της 
Υπηρεσίας που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό. 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν 4250/2014, συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 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 5.10.1961 που κυρώθηκε µε το Ν 1497/1984, 
εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές συµβαλλόµενων στη Σύµβαση της 
Χάγης  κρατών. 
Ο Φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: 
 
«ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: ∆ΠΑ/ΕΠ-
6853/2018  
Αριθµός Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού: …………………….… 
Επωνυµία, Έδρα Προσφέροντος: ……………………………………………………… 
Σηµείωση: Να µην ανοιχθεί παρά µόνο από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού». 
 
16.4. Μέσα σε δύο (2) 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 ή προβαίνει σε διάτρησή τους µε ειδικό διατρητικό 
µηχάνηµα. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου όσοι υπέβαλαν παραδεκτή Προσφορά στο 
∆ιαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενό του. 
 
16.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου  ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον Προσωρινό Ανάδοχο 
να τα υποβάλει ή να τα συµπληρώσει, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αρµόδια Επιτροπή µπορεί να 
παρατείνει την προθεσµία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται επαρκώς, κατ’ 
ανώτατο όριο τριών (3) ηµερών. 
  
16.6. Αν ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλει εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν στο Ε.Ε.Ε.Σ. περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού και συνδροµής των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των Άρθρων 6, 7 και 8 της παρούσας είναι ψευδή ή 
ανακριβή, απορρίπτεται η Προσφορά του Προσωρινού Αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του 
∆Ε∆∆ΗΕ 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. 
  
16.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη Πρακτικού από την αρµόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
Αποφαινόµενο Όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ για την έκδοση Απόφασης είτε κατακύρωσης είτε 
µαταίωσης της διαδικασίας.  
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ΑΡΘΡΟ 17ο  
 
17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
  
17.1. Αν µετά την υποβολή της Προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον 
Προσφέροντα µεταβολές στις προϋποθέσεις συµµετοχής, οι οποίες προβλέπονται στα 
Άρθρα 6 και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισµού» - «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής») 
και τις οποίες ο Προσφέρων δήλωσε µε την Προσφορά του, ο Προσφέρων οφείλει να 
ενηµερώσει το ∆Ε∆∆ΗΕ µέσω του Συστήµατος,  αµελλητί και πάντως το αργότερο µέχρι 
την κοινοποίηση σε αυτόν της Πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης κατά το Άρθρο 16 της παρούσας. 
  
17.2. Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ειδοποίησης του ∆Ε∆∆ΗΕ για τις 
ανωτέρω µεταβολές η Προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει η Εγγύηση Συµµετοχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  
 
18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
  
18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου αποβεί θετικός, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) του ∆Ε∆∆ΗΕ, ως Αποφαινόµενο Όργανο, εκδίδει την 
Πράξη Κατακύρωσης. Στην Απόφαση κατακύρωσης αναφέρεται η προθεσµία αναστολής 
σύναψης της Συµβάσεως κατά το Άρθρο 364 του Ν 4412/2016. Τα έννοµα 
αποτελέσµατα της κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύµβασης επέρχονται, εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών 
άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, 
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε 
το Άρθρο 35 του Ν 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση απόφασης 
κατακύρωσης στον Προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και µόνον στην περίπτωση του 
προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής και ενδίκων µέσων 
κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  
 
18.2. Η απόφαση κατακύρωσης µαζί µε αντίγραφα όλων των Πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των Προσφορών κοινοποιούνται αµέσως σε όλους 
τους Προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο τρόπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 19ο  
 
19.  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
  
19.1.  Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
Σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από πράξη ή παράλειψη 
του ∆Ε∆∆ΗΕ κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας δικαιούται να ασκήσει Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία συστάθηκε µε το Άρθρο 347 
του Ν 4412/2016 κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
19.2.  Η Προδικαστική Προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της (Άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ 
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Ν4412/2016) και υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου, 
όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα I του Π.∆. 39/2017 (Άρθρο 362 παρ. 2 
Ν4412/2016). 
  
19.3.  Η Προσφυγή κατατίθεται, στον ηλεκτρονικό τόπο του ∆ιαγωνισµού και 
κοινοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην Α.Ε.Π.Π.. Ως ηµεροµηνία 
υποβολής της Προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής 
στον ηλεκτρονικό τόπο του ∆ιαγωνισµού. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας 
λειτουργίας του Συστήµατος η Προδικαστική Προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην 
Α.Ε.Π.Π. µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Ως ηµεροµηνία υποβολής της 
Προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής της από την Α.Ε.Π.Π. µέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
παραλαβή της Προσφυγής, η Α.Ε.Π.Π. ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον Προσφεύγοντα για 
την παραλαβή της Προσφυγής και τον αριθµό πρωτοκόλλου αυτής. 
  
19.4.  Οι Προδικαστικές Προσφυγές υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία α) δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
Οικονοµικό Φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή 
β) δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο Οικονοµικό Φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, 
άλλως γ) δέκα (10) ηµερών από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου Οικονοµικού Φορέα. Ειδικά 
για την άσκηση Προσφυγής κατά της ∆ιακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται 
µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε 
περίπτωση παράλειψης η προθεσµία για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την επόµενη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης 
παράλειψης. 
 
19.5. Κάθε ενδιαφερόµενος του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να 
ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε 
αυτόν της Προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του Άρθρου 365 του 
Ν4412/2016, παρέµβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη 
διάθεσή του. 
   
19.6. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής κατά απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π., η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει Προσφυγή άλλου προσώπου. 
  
19.7.  Για το παραδεκτό της άσκησης της Προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον Προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο Άρθρο 
363 παρ. 1 του ίδιου νόµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο  
 
20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
20.1. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού 
σε οποιαδήποτε φάση µέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση µπορεί να αποφασισθεί, εκτός 
από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα, ιδίως στις 
ακόλουθες: 
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20.1.1.  Αν µεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ∆Ε∆∆ΗΕ ως προς τις ζητούµενες 
υπηρεσίες. 
  
20.1.2.  Αν η Προσφορά κρίνεται ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 
  
20.1.3.  Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισµός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι 
έγινε συνεννόηση µεταξύ των Προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του 
ανταγωνισµού. 
 
20.1.4.  Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα. 
 
20.1.5.  Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη µαταίωση. 
 
20.2. Σε περίπτωση µαταίωσης οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης.  
 

ΑΡΘΡΟ 21ο  
 
21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
21.1. Μετά την  άπρακτη πάροδο της προθεσµίας Προσφυγών του Άρθρου 360 του 
Ν4412/2016 κατά της απόφασης κατακύρωσης ή, κατά περίπτωση, την απόρριψή τους, 
ο ∆Ε∆∆ΗΕ προσκαλεί τον Ανάδοχο να υποβάλει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3 και να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα σε προθεσµία είκοσι 
(20) ηµερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 
 
21.2. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για να υποβάλει την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης και να υπογράψει τη Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του 
∆Ε∆∆ΗΕ η Εγγύηση Συµµετοχής και η διαδικασία κατακύρωσης επαναλαµβάνεται µε 
τον αµέσως επόµενο κατά σειρά κατάταξης Προσφέροντα και ούτω καθ’ εξής. Αν 
κανένας από τους Προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης και να υπογράψει τη Σύµβαση, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο  

 
22. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
22.1. Οι Όροι της Σύµβασης µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και Αναδόχου αναφέρονται στο  Σχέδιο 
Συµφωνητικού (Τεύχος Α΄). 
  
22.2. Τροποποίηση της Σύµβασης, µετά τη σύναψή της, µπορεί να γίνει µόνο µε κοινή 
συµφωνία µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιεί 
ουσιωδώς το χαρακτήρα της Σύµβασης κατά το Άρθρο 337 του  Ν 4412/2016.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
 
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα Παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας: 
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
 
Βλέπε Τεύχη ∆ιακήρυξης (Σχέδιο Συµφωνητικού) 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Βλέπε Τεύχη ∆ιακήρυξης (Σχέδιο Συµφωνητικού) 
 
Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Βλέπε Τεύχη ∆ιακήρυξης (Σχέδιο Συµφωνητικού) 
 
Γ. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 
Βλέπε Τεύχη ∆ιακήρυξης (Σχέδιο Συµφωνητικού) 
 
∆. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Βλέπε Τεύχη ∆ιακήρυξης (Σχέδιο Συµφωνητικού) 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Προς 
 

το ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                 Ηµεροµηνία: …………………… 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) 
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 
 

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του 
∆ιαγωνιζοµένου σας ……………………………………………………………………………….…………………………… 
που εδρεύει ή κατοικεί στην .................................................................................... 
παραιτούµενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της δίζησης 
και από το δικαίωµά µας να σας προβάλουµε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόµη και µη 
προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα 
Άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν 
δικαιώµατά µας που απορρέουν από τα πιο πάνω Άρθρα, ευθυνόµαστε έναντί σας, εις 
ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες µέχρι του ποσού των ευρώ …………………………..…………………. 
για τη Συµµετοχή του εν λόγω ∆ιαγωνιζοµένου στο ∆ιαγωνισµό µε αριθ. 
....................................... που θα γίνει από σας στις ............................................ 
για ...................................................................................................................... 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξής σας και των 
συµπληρωµάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων µας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε µε την 
παρούσα η λήψη τούτου. 
Η Εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και µόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
∆ιαγωνιζόµενου, που απορρέουν από τη Συµµετοχή του στον παραπάνω ∆ιαγωνισµό 
µέχρι και της υπογραφής της σχετικής Σύµβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ’ αυτόν, 
και της παράδοσης απ’ αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες σας, σε καµία όµως περίπτωση η Εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύµβασης αυτής. 
 

Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω Εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη 
και αδέσµευτη κρίση σας, την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω 
∆ιαγωνιζόµενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει µε τη 
Συµµετοχή του στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την 
παρούσα την υποχρέωση  να σας καταβάλουµε αµέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση 
το ποσό της Εγγύησης ολόκληρο ή µέρος αυτού, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και µόλις 
µας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση εκ µέρους του παραπάνω ∆ιαγωνιζόµενου και χωρίς να ληφθεί 
υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή Προσφυγή του ∆ιαγωνιζόµενου 
σε διαιτησία ή σε δικαστήρια µε αίτηµα τη µη κατάπτωση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής 
ή θέση αυτής σε δικαστική µεσεγγύηση. 
  

∆ηλώνουµε ακόµη, ότι η Εγγύησή µας αυτή θα ισχύει για (τριάντα ηµέρες µετά τη λήξη 
ισχύος της Προσφοράς) οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε µας, µε 
γραπτή δήλωσή σας, που θα µας απαλλάσσει από την παρούσα Εγγύηση. 
Ακόµα δηλώνουµε ότι θα παρατείνουµε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως µετά από γραπτή 
αίτησή σας πριν την ηµεροµηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 
        

Τόπος έκδοσης, ηµεροµηνία 
 
 
 





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
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Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

Προς 
 
το ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                   Ηµεροµηνία: ………………… 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) 
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 
 
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των 
∆ιαγωνιζοµένων σας:  
(1)....................................................................................................................... 
(2)....................................................................................................................... 
(3)....................................................................................................................... 
που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην: ............................................................... 
ο δεύτερος στην: .................................................................................................. 
ο τρίτος στην: ...................................................................................................... 
και που ενεργούν εν προκειµένω ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε 
µέλος έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ παραιτούµενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 
ευεργετήµατος της δίζησης και από το δικαίωµά µας να σας προβάλουµε όλες τις 
οποιεσδήποτε, ακόµη και µη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε 
κάθε άλλη ένσταση από τα Άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, 
καθώς και από τα τυχόν δικαιώµατά µας που απορρέουν από τα πιο πάνω Άρθρα, 
ευθυνόµαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες µέχρι του ποσού των ευρώ 
........................................................................................................................... 
για τη Συµµετοχή των εν λόγω ∆ιαγωνιζοµένων στο ∆ιαγωνισµό µε αριθ. 
.................................... που θα γίνει από σας στις ............................................ για 
........................................................................................................................... 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξής σας και των 
συµπληρωµάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων µας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε µε την 
παρούσα η λήψη τούτου. 
Η Εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και µόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω 
∆ιαγωνιζοµένων, που απορρέουν από τη Συµµετοχή τους στον παραπάνω ∆ιαγωνισµό 
µέχρι και της υπογραφής της σχετικής Σύµβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτούς, 
και της παράδοσης απ’ αυτούς σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες σας, σε καµία όµως περίπτωση η Εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύµβασης αυτής. 
 
Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω Εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη 
και αδέσµευτη κρίση σας, την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ’ τους 
εν λόγω ∆ιαγωνιζοµένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει 
αναλάβει µε τη Συµµετοχή του ως µέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, 
σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα την υποχρέωση  να σας καταβάλουµε 
αµέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της Εγγύησης ολόκληρο ή µέρος 
αυτού, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και µόλις µας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για 
αυτή την πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ µέρους των 
παραπάνω ∆ιαγωνιζοµένων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
ένσταση, επιφύλαξη ή Προσφυγή των ∆ιαγωνιζοµένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια µε 
αίτηµα τη µη κατάπτωση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική 
µεσεγγύηση. 
 





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
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∆ηλώνουµε ακόµη, ότι η Εγγύησή µας αυτή θα ισχύει για (τριάντα ηµέρες µετά τη λήξη 
ισχύος της Προσφοράς) οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε µας, µε 
γραπτή δήλωσή σας, που θα µας απαλλάσσει από την παρούσα Εγγύηση. 
Ακόµα δηλώνουµε ότι θα παρατείνουµε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως µετά από γραπτή 
αίτησή σας πριν την ηµεροµηνία εκπνοής αυτής της Εγγυήσεως. 
 

Τόπος έκδοσης, ηµεροµηνία 
 

  





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
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3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Προς 
 
το ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                            Ηµεροµηνία: ………… 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) 
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 
 
1. Σας γνωρίζουµε ότι, παραιτούµενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 
ευεργετήµατος της δίζησης, και από το δικαίωµά µας να σας προβάλουµε όλες τις 
οποιεσδήποτε ακόµη και µη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε 
κάθε άλλη ένσταση από τα Άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του  Αστικού Κώδικα, 
καθώς και από τα τυχόν δικαιώµατα µας που απορρέουν από τα πιο πάνω Άρθρα, 
εγγυόµαστε, µε την παρούσα ρητά, αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόµαστε έναντί 
σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου σας 
....................................................................................................... που εδρεύει ή 
κατοικεί ................................................................................................................ 
µέχρι του ποσού των ευρώ  …………............................................................................ 
(€                         ) για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση όλων των 
οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Ανάδοχός σας, σύµφωνα µε 
τη Σύµβαση που συνοµολόγησε µαζί σας για την Παροχή Υπηρεσιών ………………………………… 
……....................................................................................................................... 
µε αριθµό ......................................... αντίγραφο της οποίας θα µας παραδοθεί κατόπιν 
της υπογραφής των Συµβαλλοµένων και θα προσκοµιστεί στο ∆Ε∆∆ΗΕ Βεβαίωσή µας 
λήψης αυτού. 
 
2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω Εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη 
και αδέσµευτη κρίση σας, την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος 
παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει µε την πιο πάνω 
Σύµβαση, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα την υποχρέωση να σας 
καταβάλουµε αµέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της Εγγύησης, ολόκληρο 
ή µέρος αυτού, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και µόλις µας το ζητήσετε, χωρίς να 
απαιτείται για αυτή την πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ 
µέρους του παραπάνω Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
ένσταση επιφύλαξη ή Προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια µε αίτηµα τη 
µη κατάπτωση αυτής της Εγγυητικής Επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική µεσεγγύηση. 
 
3. ∆ηλώνουµε ακόµη ότι η Εγγύηση µας αυτή θα ισχύει µέχρι να εκπληρώσει ο Ανάδοχός 
σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε µε την παραπάνω Σύµβαση και µε τα 
συµπληρώµατά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό Συµβατικό Τίµηµα και µέχρι να µας 
επιστραφεί αυτή η Εγγυητική Επιστολή µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας που θα µας 
απαλλάσσει από αυτήν την Εγγύηση. 

 
Τόπος έκδοσης, ηµεροµηνία 

 
  





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
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4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
 
 
Α. ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) υποβάλλω 
Προσφορά για το ∆ιαγωνισµό της ∆ιακήρυξης µε αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 της 
Υπηρεσίας σας.  
 
Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των Όρων του ∆ιαγωνισµού και 
της Σύµβασης, τους οποίους έχω µελετήσει µε προσοχή, και ότι τους αποδέχοµαι 
ανεπιφύλακτα. 
 

Ηµεροµηνία: ………………. 
 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 
 
 
 
Β. ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), µε την 
ιδιότητά µου ως νοµίµου Εκπροσώπου της Εταιρείας (επωνυµία και νοµική µορφή 
Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) υποβάλλω Προσφορά για το ∆ιαγωνισµό της 
∆ιακήρυξης µε αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 της Υπηρεσίας σας.  
  
Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των Όρων του ∆ιαγωνισµού και 
της Σύµβασης, τους οποίους έχω µελετήσει µε προσοχή, και ότι τους αποδέχοµαι 
ανεπιφύλακτα. 
 

Ηµεροµηνία: ………………. 
 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 
 
 
 
 
 
 
 





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
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Γ. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  
 
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 
Οι υπογράφοντες: 1. (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 2. 
(όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. (όνοµα – επώνυµο – 
πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), µε την ιδιότητά µας ως νοµίµων Εκπροσώπων 
των Εταιρειών: 1.  (επωνυµία και νοµική µορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 2. 
(επωνυµία και νοµική µορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. (επωνυµία και 
νοµική µορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάµει του από …………… 
Συµφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη συµµετοχή τους στο 
∆ιαγωνισµό της ∆ιακήρυξης µε αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 της Υπηρεσίας σας, 
υποβάλλουµε την Προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας στον ∆ιαγωνισµό αυτό.  
 
Με την παρούσα δηλώνουµε ότι έχουµε λάβει γνώση όλων των Όρων του ∆ιαγωνισµού 
και της Σύµβασης, τους οποίους έχουµε µελετήσει µε προσοχή, και ότι τους 
αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα. 
 

Ηµεροµηνία: ………………. 
 

1. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 
 

2. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 
 

3. Υπογραφή/Σφραγίδα: ………………  
 
 
 
  





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
 

ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “Υπηρεσίες  Μεταφορών για τις 
Μονάδες της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)”  
                              Σελ. 37 από 49 

 

 

5. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) και σε 
σχέση µε το ∆ιαγωνισµό της ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 ∆ιακήρυξής σας, υποβάλλω την 
παρούσα Προσφορά:  
 
 
Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) µε την 
ιδιότητά µου ως νοµίµου Εκπροσώπου της Εταιρείας (επωνυµία και νοµική µορφή 
Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) και σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό της ∆ΠΑ/ΕΠ-
6853/2018 ∆ιακήρυξής σας, υποβάλλω  την παρούσα Προσφορά: 
 
Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  
 
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 
Οι υπογράφοντες: 1. (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 2. 
(όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. (όνοµα – επώνυµο – 
πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), µε την ιδιότητά µας ως νοµίµων Εκπροσώπων 
των Εταιρειών: 1.  (επωνυµία και νοµική µορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 2. 
(επωνυµία και νοµική µορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. (επωνυµία και 
νοµική µορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάµει του από …………… 
συµφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη Συµµετοχή τους στο 
∆ιαγωνισµό της ∆ιακήρυξης µε αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 της Υπηρεσίας σας και σε 
σχέση µε το ∆ιαγωνισµό αυτό υποβάλλουµε  την παρούσα Προσφορά της 
ενώσεως/κοινοπραξίας:   

 
 
 
 
 
 
 





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Υπηρεσίες  Μεταφορών για τις Μονάδες της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής 
(∆ΠΑ)» Τµήµα/Τµήµατα……………………………. 
1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηµέρες εργασίας  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ένα όχηµα ∆ηµοσίας Χρήσεως 

ανά τµήµα της Παροχής Υπηρεσιών 

2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οδηγός Οχήµατος: ∆ιαθέτει την απαραίτητη από το Νόµο άδεια οδήγησης του οχήµατος ∆ηµοσίας 
Χρήσεως. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ:  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

3.1. ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ  
 

3.1.1.  ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Α'  
Οχήµατα ∆ηµόσιας Χρήσης ωφέλιµου φoρτίoυ 0,5 - 2 tn µε τα πιο κάτω χαρακτηριστικά αµαξώµατoς: 
Εσωτερικό µήκoς κιβωτάµαξας     3,50 - 4,50 µέτρα 
Εσωτερικό πλάτoς κιβωτάµαξας            2,00 µέτρα  
Εσωτερικό ύψoς τoιχωµάτωv κιβωτάµαξας Ελάχιστo:  0,50 µέτρα 
Εσωτερικό ύψoς στεγάστρoυ κιβωτάµαξας Ελάχιστo:  1,80 µέτρα 
Ύψoς δαπέδoυ από τo έδαφoς (χωρίς φoρτίo) Μέγιστo :  1,10 µέτρα 
 

3.1.2.  ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Β'  
Οχήµατα ∆ηµόσιας Χρήσης ωφέλιµoυ φoρτίoυ 2 – 3,5 tn µε τα πιo κάτω χαρακτηριστικά αµαξώµατoς : 
Εσωτερικό µήκoς κιβωτάµαξας     3,50 - 4,50 µέτρα 
Εσωτερικό πλάτoς κιβωτάµαξας            2,00 µέτρα  
Εσωτερικό ύψoς τoιχωµάτωv κιβωτάµαξας Ελάχιστo:  0,80 µέτρα 
Εσωτερικό ύψoς στεγάστρoυ κιβωτάµαξας Ελάχιστo:  1,80 µέτρα 
Υψoς δαπέδoυ από τo έδαφoς (χωρίς φoρτίo) Μέγιστo :  1,20 µέτρα 
 

3.2. ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ  
 

3.2.1.  ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ∆'  
Όχηµα ∆ηµόσιας Χρήσης ωφέλιµου φορτίου 10 tn και γερανό 10tnm ανατρεπόµενο. 
 
���� Τα oχήµατα τωv κατηγoριώv (Α) και (Β) θα είvαι διασκευασµέvα µε τέτoιo τρόπo πoυ vα επιτρέπoυv τηv 

άvετη µετακίvηση τoυ πρoσωπικoύ (σαν συνεπιβάτης όπου απαιτηθεί) και τη µεταφoρά τoυ αvαγκαίoυ 
µηχαvικoύ εξoπλισµoύ και υλικoύ. 
Τα µεταφερόµεvα υλικά θα πρέπει oπωσδήπoτε vα χωρίζovται µε ασφάλεια από τo χώρo τωv επιβατώv. 
Επίσης τα oχήµατα πρέπει vα φέρoυv : 

- Στέγαστρo  
- Κατάλληλη διάταξη στηv πίσω πλευρά τoυ αµαξώµατoς για τηv επιβίβαση και απoβίβαση τoυ 

πρoσωπικoύ (σκάλα, χειρoλαβές) κ.λ.π. 
- Φωτιστικό σώµα στερεωµέvo στηv oρoφή τoυ στεγάστρoυ. 
- Κoυδoύvι στo κoυβoύκλιo τoυ oδηγoύ µε κoυµπί (µπoυτόv) µέσα στo χώρo τoυ αµαξώµατoς σε µέρoς 

στo oπoίo vα είvαι εύκoλη η χρήση τoυ από τo πρoσωπικό. 
���� Τα oχήµατα όλωv τωv κατηγoριώv θα πρέπει vα έχoυv χιλιoµετρητή ή χιλιoµετρητή και ταχoγράφo 

σφραγισµέvo και ελεγµέvo από ∆ηµόσια Υπηρεσία. Ο έλεγχoς πρέπει vα απoδεικvύεται µε σχετικό 
Πιστoπoιητικό ή Βεβαίωση. 

���� Όλα τα oχήµατα θα είναι σε καλή µηχανική κατάσταση, θα έχουν σε καλή κατάσταση τα αµαξώµατα µε 
τα στέγαστρά τους και θα είvαι κατασκευασµέvα και εξoπλισµέvα έτσι ώστε vα είvαι σε όλα σύµφωvα µε 
τις διατάξεις πoυ πρoβλέπovται από τo αρµόδιo Υπoυργείo και τov Κ.Ο.Κ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Ηµεροµηνία: ……………. 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) και σε 
σχέση µε το ∆ιαγωνισµό της ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 ∆ιακήρυξής σας, υποβάλλω την 
παρούσα Οικονοµική Προσφορά:  
 
Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) µε την 
ιδιότητά µου ως νοµίµου Εκπροσώπου της Εταιρείας (επωνυµία και νοµική µορφή 
Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) και σε σχέση µε το ∆ιαγωνισµό της ∆ΠΑ/ΕΠ-
6853/2018 ∆ιακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα Οικονοµική Προσφορά:  
 
Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  
 
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
 
Οι υπογράφοντες: 1. (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 2. 
(όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. (όνοµα – επώνυµο – 
πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), µε την ιδιότητά µας ως νοµίµων Εκπροσώπων 
των Εταιρειών: 1.  (επωνυµία και νοµική µορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 2. 
(επωνυµία και νοµική µορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. (επωνυµία και 
νοµική µορφή Εταιρείας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάµει του από …………… 
συµφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη Συµµετοχή τους στο 
∆ιαγωνισµό της ∆ιακήρυξης µε αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 της Υπηρεσίας σας και σε 
σχέση µε το ∆ιαγωνισµό αυτό υποβάλλουµε την παρούσα Οικονοµική Προσφορά της 
ενώσεως/κοινοπραξίας:   
 
 
∆. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 
(€/ηµέρα) 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΤΙΜΗΜΑ                       

(€/ηµέρα χ 
25 ηµέρες) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 
ΤΙΜΗΜΑ (€/ηµέρα χ 

25 ηµέρες χ 24 µήνες) 

1 
Περιοχή  Αθήνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.1/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

2 
Περιοχή  Αθήνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.2/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

3 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.3/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

4 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.4/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

5 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.5/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

6 
Περιοχή  Καλλ ιθέας  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.6/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

7 
Περιοχή  Καλλ ιθέας  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.7/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

8 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.8/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

9 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.9/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

10 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.10/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

11 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.11/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

12 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.12/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

13 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.13/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

14 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.14/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

15 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.15/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

16 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.16/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

17 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.17/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

18 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.18/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

19 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.19/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

20 
Περιοχή  Ελευσίνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.20/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

21 
Περιοχή  Ελευσίνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.21/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

22 

Τοµέας  Κατασκευών  & 
Συντηρήσεων  ∆ικτύου  

(Τ .Κ .Σ .∆)  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.22/2018 

132,00 € 3.300,00 € 79.200,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΠΑ 42.675,00 1.024.200,00 





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ µε αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 
 
Ανάδειξη Αναδόχου µε ανοιχτή διαδικασία, για “Υπηρεσίες  Μεταφορών για τις Μονάδες 

της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)» Τµήµα Παροχής Υπηρεσιών 

…………………………….. 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 

«       » 
 
Για τις εργασίες που θα µας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη 
συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται µε λεπτοµέρεια στη ∆ιακήρυξη, προσφέρουµε την παρακάτω 
έκπτωση σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό στην Τιµή Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη µε αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 και 
τα Συµβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«Υπηρεσίες  Μεταφορών για τις Μονάδες της ∆ιεύθυνσης 
Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)» Τµήµα Παροχής Υπηρεσιών 

…………………………….. 

Προσφερόµενη Έκπτωση 
σε ακέραιες µονάδες  
επί τοις εκατό 

  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018) (αριθµητικώς και ολογράφως) 

  
         

 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι, ανεπιφύλακτα, την Τιµή Μονάδας του Τιµολογίου, που θα 
προκύψει µετά την εφαρµογή της παραπάνω έκπτωσης που προσέφερα επί της Τιµής Μονάδας 
του Τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη µε 
αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
 
 

 
Ηµεροµηνία 

Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή 
Νοµίµου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 

  
  
  

            
 
Οικονοµικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) 
δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος. 
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∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
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6. ∆ΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 
 

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
(επωνυµία µελών, έδρα) 

 
 
ΠΡΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
Αριστείδου 5 -7 
105 59  ΑΘΗΝΑ 

Ηµεροµηνία: ……………..….. 

 
∆ΗΛΩΣΗ 

 
Οι υπογράφοντες: 1. (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, κατοικία), 2. (όνοµα, επώνυµο, 
πατρώνυµο, κατοικία), 3. (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, κατοικία), ως νόµιµοι 
εκπρόσωποι των Εταιρειών: 1. (επωνυµία, έδρα), 2. (επωνυµία, έδρα), 3. (επωνυµία, 
έδρα), που δυνάµει του από ……………….. Συµφωνητικού συνέστησαν 
Ένωση/Κοινοπραξία για τη Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό της ∆ιακήρυξης 
............/………….. µε τίτλο …………………………………, δηλώνουµε ότι κάθε ένα από τα µέλη 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µαζί µε τα λοιπά 
µέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµµετοχή στο 
∆ιαγωνισµό και την εκτέλεση της Σύµβασης.  

 
Οι ∆ηλούντες: 
 
1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
 
2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
 
3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  
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7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Α. Νοµιµοποιητικά Έγγραφα 
  
1. Τα νοµιµοποιητικά στοιχεία των Νοµικών Προσώπων που υποβάλλουν Προσφορά 
και συγκεκριµένα: 
 
1.1. Επί Ανωνύµων Εταιρειών:  
 
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 
και τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος 
∆ιοικητικού 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 (∆ιοικητικού Συµβουλίου ή κατά 
περίπτωση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου), µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή στο 
∆ιαγωνισµό 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 της Αθήνας όπου έχει την Έδρα της η 
Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα 
έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (αν είναι διαφορετικά από 
το Νόµιµο Εκπρόσωπο). 
 
1.2. Επί Εταιρειών 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 ∆ιαχειριστών κατά περίπτωση), µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή στο 
∆ιαγωνισµό 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 της Αθήνας όπου έχει την Έδρα της η Υπηρεσία που 
διενεργεί το ∆ιαγωνισµό, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που 
έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (αν είναι διαφορετικά από το Νόµιµο 
Εκπρόσωπο). 
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1.3. Επί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών:  
 

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. 
  
γ. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή των 
∆ιαχειριστών), µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό 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 
της Αθήνας όπου έχει την Έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό, ο οποίος 
εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του 
∆ιαγωνισµού (αν είναι διαφορετικά από το Νόµιµο Εκπρόσωπο). 
 
1.4. Επί Προσωπικών Εταιρειών (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 
∆ιαγωνισµό 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 της Αθήνας όπου έχει την Έδρα της η Υπηρεσία που 
διενεργεί το ∆ιαγωνισµό, ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που 
έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (αν είναι διαφορετικός από το Νόµιµο 
Εκπρόσωπο). 
 
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 
της υπό ανάθεση προµήθειας (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 
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εκτέλεση της Σύµβασης και θα ορίζεται κοινός Εκπρόσωπος της 
Κοινοπραξίας/Ένωσης/Προσωρινής Σύµπραξης και των µελών της έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ.  
 
β. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των Εταιρειών/Φορέων που την αποτελούν, ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή τους και σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, και  
 
γ. ∆ήλωση 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 στο 
∆ιαγωνισµό και την εκτέλεση της Σύµβασης (Σύµφωνα µε το Παράρτηµα  6). 
 
Β. ∆ικαιολογητικά του Ν 3310/2005  
 
1. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης 
  
1.1. Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες 

   
α. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Ν.2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το 
ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.   
Προκειµένου περί Εταιρείας της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του 
Καταστατικού, ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς να έχει 
ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των 
µετοχών της Εταιρείας να έχει µετατραπεί σε ονοµαστικές, µε την καταχώρηση στο 
οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την 
έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους 
µετόχους της, κατόχους ανωνύµων µετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας και µορφής 
(τίτλοι ανωνύµων µετοχών ή και ανώνυµα αποθετήρια έγγραφα) όπως προσέλθουν και 
καταθέσουν τις ανώνυµες µετοχές τους στην Εταιρεία, προκειµένου αυτή να καταρτίσει 
το µετοχολόγιο και να τις αντικαταστήσει µε ονοµαστικές.  
Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει επίσης και τις συνέπειες της µη συµµόρφωσης προς 
την ως άνω πρόσκληση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του Άρθρου 2 του Π.∆. 82/96. 
  
β. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας 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. 
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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, 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. 
 
β. Ενηµερωτικό δελτίο των µετόχων της Εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
οικείας νοµοθεσίας. 
   
1.5.  Εταιρεία Άλλης Νοµικής Μορφής  
 
Σε περίπτωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό Εταιρείας άλλης νοµικής µορφής, η Εταιρεία 
υποχρεούται να υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/86 περί µη συµµετοχής 
Ανώνυµης Εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά 
µερίδια Ανώνυµη Εταιρεία ισχύουν τα ανωτέρω.  
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2. Εξωχώριες Εταιρείες  
Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη µη συνδροµή των λόγων του Άρθρου 4 παρ. 4  του 
Ν3310/2005, σύµφωνα µε τις παρ. 4 & 10 του Άρθρου 8 του Ν 3310/2005, όπως 
ισχύει.  
 
Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά τις προβλέψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των µητρώων του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 3414/2005» 
 
Γ. ∆ικαιολογητικά περί µη συνδροµής  λόγων αποκλεισµού   
 
1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την 
κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε 
περίπτωση που στο προσκοµιζόµενο απόσπασµα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να 
υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν 
στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισµού. 
Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Νοµικό  Πρόσωπο το απόσπασµα Ποινικού 
Μητρώου θα αφορά στα 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 Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) στους 
διαχειριστές.  
 
β. Στις περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) στον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και 
σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
γ. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 
 

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 
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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 ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.  
 
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. 
 
∆. Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια.  
 
Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, όπως 
αυτά αναφέρονται στο Ε.Ε.Ε.Σ. που υποβλήθηκε µε την Προσφορά: 
 
1. Ισολογισµοί ή κατά περίπτωση, άλλα επίσηµα οικονοµικά στοιχεία του 
Προσφέροντος (καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεων). 
 
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, 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. Αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των Συµβάσεων που τεκµηριώνουν την 
εµπειρία του Προσφέροντος στην εκτέλεση Συµβάσεων συναφών προς την προκείµενη, 
όπως αυτές δηλώθηκαν στο  Ε.Ε.Ε.Σ. που υποβλήθηκε µε την Προσφορά. Τα 
αποδεικτικά αυτά είναι: α) Αν ο πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας, Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σύµφωνα µε τις διαδικαστικές 
διατάξεις που διέπουν το Φορέα, β) Αν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ∆ήλωση του πελάτη. 
Από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του πελάτη, το αντικείµενο 
της Σύµβασης, η συµβατική αξία και ο χρόνος εκτέλεσής της. 
 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/86 στην οποία ο ∆ιαγωνιζόµενος θα δηλώνει ότι 
διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, κατά ειδικότητα επαγγέλµατος, που θα 
συνδράµουν στις υπό ανάθεση εργασίες, σύµφωνα µε το Τεύχος Α’ «Σχέδιο 
Συµφωνητικού» της ∆ιακήρυξης. 

 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/86 στην οποία ο ∆ιαγωνιζόµενος θα δηλώνει ότι 
διαθέτει τους αναγκαίους τεχνικούς πόρους, σύµφωνα µε το Αρχείο Τεχνικής 
Προσφοράς (Παράρτηµα 5) της ∆ιακήρυξης. 
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ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
  
1. ∆εσµευτική ∆ήλωση 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. ∆ικαιολογητικά του Τρίτου/Τρίτων, αντίστοιχα µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
του Προσφέροντος, σύµφωνα µε το παρόν Παράρτηµα. 
 
Ζ. Υπεργολαβία  
 
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε Τρίτο υπό µορφή 
Υπεργολαβίας τµήµα της Σύµβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική ∆ήλωση στην οποία θα 
αναφέρεται το τµήµα της Σύµβασης που πρόκειται να αναθέσει καθώς και τους 
Υπεργολάβους που προτείνει.   
 
Στην περίπτωση που το τµήµα της Σύµβασης που δηλώνεται ότι θα ανατεθεί σε 
Υπεργολάβο ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), το οποίο συνιστά και το 
ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό Υπεργολαβίας εν προκειµένω, θα υποβάλλονται από 
τον Υπεργολάβο δικαιολογητικά αντίστοιχα µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
Προσφέροντος, σύµφωνα µε το παρόν Παράρτηµα. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Αν στη χώρα του Προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά, µπορούν να αντικαθίστανται µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος 
ή, κατά περίπτωση, του νόµιµου Εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε 
Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, Συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής του υπόχρεου. Στην Ένορκη Βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, Υπεύθυνη 
∆ήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναµία έκδοσης του συγκεκριµένου δικαιολογητικού. 
 
2. 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 ∆ηµόσια Έγγραφα 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε µε τον Ν1497/1984. 
 
3. 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.   
 
8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Βλέπε Τεύχη ∆ιακήρυξης (Σχέδιο Συµφωνητικού) 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ∆ΠΑ/ΕΠ-6853…/201... 
 
 

Στην ………… σήµερα, την …-….-201.., οι κατωτέρω Συµβαλλόµενοι: 
Αφενός η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.» ή 
«∆Ε∆∆ΗΕ» (εφεξής καλούµενη ο «∆Ε∆∆ΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και  εδώ εκπροσωπείται νόµιµα από τ… ………………………… 
– και 
Αφετέρου  «…………………………………..» (εφεξής καλούµενης «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»), που εδρεύει 
στ…, οδός ………………………… αριθµός …, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. 
…………………………………,  
 

Αφού έλαβαν υπόψη: 
 

1. Τον Ν 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει, 
 

2. Την …………… απόφαση του …………. ∆Ε∆∆ΗΕ, µε την οποία προκηρύχθηκε ανοικτός 
διαγωνισµός για την ανάδειξη Αναδόχου των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της 
παρούσας, 
 

3. Την …………… απόφαση του ………… ∆Ε∆∆ΗΕ, µε την οποία η Προσφορά του Αναδόχου 
αναδείχθηκε η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει της τιµής, 
 

4. Την …………… απόφαση του ………… ∆Ε∆∆ΗΕ, µε την οποία έγιναν αποδεκτά τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, 
 

5. Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν ασκήθηκαν 
Προσφυγές/ασκήθηκαν Προσφυγές, οι οποίες απορρίφθηκαν µε την/τις …………….. 
απόφαση/αποφάσεις της ΑΕΠΠ, 

 

6. Την πράξη/απόφαση … του … Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία ο προληπτικός 
έλεγχος νοµιµότητας του σχεδίου της παρούσας απέβη θετικός,  

 

συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Άρθρο   1ο  
Τεύχη της Σύµβασης 

 
1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα    
συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 

 

Α. Το Συµφωνητικό. 
 

Β. Το Τιµολόγιο Εργασιών που περιέχει την Τιµή Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας 
της Υπηρεσίας και το συνηµµένο φύλλο Προσφοράς Έκπτωσης "Προσφορά Έκπτωσης 
επί της Τιµής Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας” 

 

Γ. Τις Ασφαλίσεις 
 

∆. Το Τεύχος Υποδειγµάτων 
 
2. H σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο 
καθορίζει τη σειρά ισχύος των Όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορές στο κείµενο ή στην ερµηνεία των Όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 
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3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σκαριφήµατα κ.λ.π. και εν γένει το περιεχόµενο της 
Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δεν 
δεσµεύουν το ∆Ε∆∆ΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ µόνο στο βαθµό και στην έκταση που θα 
εγκριθούν από το ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
4. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί 
τη µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών και 
ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν από την υπογραφή 
της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και 
περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση 
αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι δεν παράγουν οποιοδήποτε νοµικό 
αποτέλεσµα, ότι δεν θα δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δεν θα ληφθούν 
υπόψη για την ερµηνεία των Όρων της παρούσας Σύµβασης. 
 

Άρθρο  2ο  
Αντικείµενο της Σύµβασης 

 
1. Με την παρούσα ο ∆Ε∆∆ΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της 
αµοιβής που συµφωνείται στην παρούσα, την παροχή των υπηρεσιών στο αντικείµενο 
«Υπηρεσίες Μεταφορών για τις Μονάδες της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής 
(∆ΠΑ)», όπως περιγράφονται στο επόµενο Άρθρο.  
 

Άρθρο  3ο 
Τεχνική Περιγραφή 

 
1. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, έχovτας αvάγκη µεταφoράς υλικώv για την Περιοχή ……….………………….., 
αvαθέτει µε τηv παρoύσα Σύµβαση στov Ανάδοχο και αυτός αvαλαµβάvει τη ρητή 
υπoχρέωση vα µεταφέρει υλικά του ∆Ε∆∆ΗΕ, µε τo φoρτηγό αυτoκίvητo µε αρ. 
κυκλoφoρίας …………………… , oδηγoύµεvo από τov ……………………………………., σύµφωvα µε 
τoυς παρακάτω όρoυς και συµφωvίες πoυ γίvovται και από τις δύo πλευρές απoδεκτές. 

 
2. Ο Ανάδοχος έχει τηv υπoχρέωση vα εκτελεί κάθε φoρά τις διαδρoµές πoυ είvαι 
αvαγκαίες µε τo όχηµά τoυ, για µεταφoρά υλικώv και πρoσωπικoύ (σαν συνεπιβάτης όπου 
απαιτηθεί) του ∆Ε∆∆ΗΕ, σε oπoιαδήπoτε, κατά τηv απόλυτη κρίση της Ε.Υ., τόπo ή σηµείo 
µέσα στηv Περιφέρεια του Νoµού Αττικής, όπoυ υπάρχoυv εvαέρια ή υπόγεια δίκτυα ή 
άλλες εγκαταστάσεις του ή και όπoυ πρόκειται vα επεκτείvει τις πρoαvαφερόµεvες 
εγκαταστάσεις του καθώς και για τη ρυµoύλκηση ρυµoυλκoυµέvωv στις πιo πάvω 
Περιoχές, εφόσov τo όχηµα αvήκει σε τέτoια κατηγoρία. 
 
Όσες φoρές απαιτείται καταβoλή διoδίωv ή vαύλωv διαπόρθµευσης αυτά θα επιβαρύvoυv 
το ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
3.  Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί τo δικαίωµα, vα χρησιµoπoιηθεί τo όχηµα κατά τηv απόλυτη κρίση 
του και µε διαφoρετικό ωράριo ή και µετά τη λήξη τoυ τυπικoύ ωραρίoυ πoυ αvαφέρεται 
πιo κάτω, εvώ o Ανάδοχος έχει τηv υπoχρέωση vα τηρεί τoυς σχετικoύς Καvovισµoύς τoυ 
αρµόδιoυ Υπoυργείoυ, πoυ αφoρά στo ωράριo εργασίας τoυ oδηγoύ. 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει τo δικαίωµα, σύµφωvα µε τηv απόλυτη κρίση του, vα µην χρησιµoπoιήσει 
καθόλoυ το όχηµα oπoιαδήπoτε εργάσιµη ηµέρα, Σάββατο, Κυριακή και Αργία. 
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4.  Η ηµερήσια απασχόληση του οχήµατος θα είναι οκτώ ώρες ανά ηµέρα. Ο Ανάδοχος 
δικαιούται αµοιβή ενός οκταώρου έστω και αν το όχηµά του απασχοληθεί λιγότερο από 
οκτάωρο. 
 
Στην ηµερήσια αποζηµίωση αντιστοιχούν εργασίες για διαδροµή 120 χιλιοµέτρων ανά 
ηµέρα.  
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ακολουθεί τις ώρες εργασίας των συνεργείων που έχει 
αναλάβει να εξυπηρετήσει και η ηµερήσια απασχόληση θα υπολογίζεται από την ώρα που 
αναλαµβάνει το συνεργείο υπηρεσία, µέχρι την ώρα που αυτή ολοκληρώνεται. Η 
επιβεβαίωση των ωρών εργασίας του οχήµατος θα πραγµατοποιείται µε υπογραφή του 
οδηγού σε Βιβλίο, το οποίο θα τηρεί η Υπηρεσία στην οποία απασχολείται το όχηµα.  

 
5. Ο Ανάδοχος έχει τηv υπoχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης vα διατηρεί τo 
όχηµά τoυ ικαvό και κατάλληλo για τη χρήση πoυ έχει συµφωvηθεί, σε άριστη κατάσταση 
από άποψη καθαριότητας και εµφάνισης και εγγυάται ρητά ότι δεv έχει κάπoια έλλειψη ή 
ελάττωµα πoυ vα εµπoδίζει έστω και µερικά τη χρήση πoυ συµφωvήθηκε. 
 
6. Σε περίπτωση που το όχηµα κατά τη διάρκεια της Σύµβασης παρoυσιάσει έλλειψη, 
ελάττωµα, βλάβη ή oπoιαδήπoτε άλλη αιτία πoυ vα εµπoδίζει έστω και µερικά τη χρήση 
τoυ oχήµατoς όπως συµφωvήθηκε ή να εκθέτει σε κίvδυvo τα µεταφερόµεvα υλικά, ο 
∆Ε∆∆ΗΕ  απαλλάσσεται από τηv υπoχρέωση vα πληρώσει oπoιαδήπoτε απoζηµίωση, για 
τo χρovικό διάστηµα από την εµφάνιση τέτoιας έλλειψης ή βλάβης ή ελαττώµατoς. 
Επιπλέον, o Ανάδοχος έχει τηv υπoχρέωση για άµεση και µε δική τoυ δαπάvη, 
απoκατάσταση της έλλειψης, βλάβης ή ελαττώµατoς ή για αvτικατάσταση τoυ oχήµατός 
τoυ από άλλo απόλυτα κατάλληλo για τηv ίδια χρήση, µε τoυς ίδιoυς όρoυς της παρoύσας 
Σύµβασης, εvώ η καταλληλότητά τoυ, στηv πρoκειµέvη περίπτωση, θα κρίvεται 
απoκλειστικά από το ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
7. Ο Ανάδοχος έχει τηv υπoχρέωση µέσα σε 10 ηµέρες από τη γραπτή ειδoπoίησή τoυ vα 
υπoκαταστήσει όλες τις ελλείψεις πoυ έχoυv υπoδειχθεί από τηv Επιτρoπή Ελέγχoυ 
αυτoκιvήτωv του ∆Ε∆∆ΗΕ.      

 
Άρθρο  4ο  

Συµβατικές Ποσότητες 
 
1. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή του κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της Σύµβασης:  
 
α. Να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών µέχρι ποσοστού πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της αξίας, µε Τιµή Μονάδας ίση προς τη  Συµβατική ή  
 
β. Να µειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών µέχρι ποσοστού τριάντα τοις 
εκατό (30%) επί της αξίας, χωρίς µεταβολή στην Συµβατική Τιµή Μονάδας. 
 
Οι επαυξήσεις και οι µειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη µεταβολή της συµβατικής 
αµοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει 
άλλες απαιτήσεις. 
Στην περίπτωση της επαύξησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Συµπλήρωµα 
της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 
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2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωµα αναστολής της εκτέλεσης 
τµήµατος ή του συνόλου των υπηρεσιών κατά περιόδους εορτών, θεοµηνιών, εκλογών, 
ακραίων καιρικών φαινόµενων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται 
αποζηµίωση  ο Ανάδοχος. 
  
3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ  διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης τµήµατος του συµβατικού Αντικειµένου 
κατά την κρίση του µε δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζηµίωση ο 
Ανάδοχος. 
 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα άρτιας εκτέλεσης της Σύµβασης. 
 
5. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ  έχει το δικαίωµα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο µέρος  των υπηρεσιών 
που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που 
προβλέπεται από την παρούσα Σύµβαση. 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα να επιδίδει στον Ανάδοχο εργασίες σε γειτονική Περιοχή 
Παροχής Υπηρεσιών, όταν για κάποια χρονική περίοδο δεν υφίσταται εγκατεστηµένος 
Ανάδοχος σε αυτήν ή όταν για τον εγκατεστηµένο Ανάδοχο της γειτονικής Περιοχής 
συντρέχουν περιπτώσεις αδυναµίας να ανταποκριθεί µερικά ή ολικά στις εργασίες που 
του επιδίδονται.  
Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις 
εργασίες αυτές. Για την αποζηµίωσή του θα εφαρµόζονται οι τιµές µονάδας των 
εργασιών της γειτονικής Περιοχής Παροχής Υπηρεσιών. 
 
Η επιλογή του Αναδόχου, στον οποίο θα επιδοθούν προς εκτέλεση υπηρεσίες σε 
γειτονική Περιοχή Παροχής Υπηρεσιών, γίνεται µε τον προσφορότερο, κατά την 
απόλυτη κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ, από τους αναφερόµενους παρακάτω τρόπους: 
 
α. Επιλογή Αναδόχου, µε προϋποθέσεις, από γειτονικές Περιοχές Παροχής Υπηρεσιών: 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ απευθύνεται στους εγκατεστηµένους Αναδόχους των γειτονικών Περιοχών 
κατά σειρά προτεραιότητας, η οποία προσδιορίζεται από το ύψος της έκπτωσης των 
Συµβάσεών τους και λαµβάνοντας µέριµνα ώστε, κατά το δυνατόν, ο προς επίδοση 
όγκος εργασιών να προέρχεται από προσδιορισµένες γεωγραφικές περιοχές που 
γειτνιάζουν µε εκείνη της Σύµβασής τους. Ως γειτονικές Περιοχές για την εφαρµογή 
των παραπάνω ορίζονται οι όµορες αυτών ∆ιοικητικές Περιοχές του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των υπόψη εργασιών µε τον προαναφερόµενο 
τρόπο, ο ∆Ε∆∆ΗΕ απευθύνεται, σε οποιαδήποτε άλλο εγκατεστηµένο Ανάδοχο συναφών 
εργασιών  προκειµένου, κατόπιν αποδοχής του, να εκτελέσει τις υπόψη εργασίες, µέσω 
της Παροχής Υπηρεσιών στην οποία αυτός είναι Ανάδοχος. 
 
β. Ανάδειξη Αναδόχου µε ανοικτή ή µε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε ή χωρίς 
δηµοσίευση ∆ιακήρυξης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόµενες κατά διαδικασία 
προϋποθέσεις. 
 

Άρθρο  5ο  
∆ιάρκεια Ισχύος Σύµβασης -  Προθεσµία Εκτέλεσης  

 
Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών. Αρχίζει από ….-…..-
2019 και λήγει την 12η νυκτερινή της ….-….-202... Η εξάντληση της Συµβατικής 
Αµοιβής ακόµα και πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία λήξης, οδηγεί σε λύση της Σύµβασης.  
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Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της Σύµβασης: 
 
α. Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι  
πενήντα τοις εκατό (50%) της Συµβατικής χρονικής διάρκειας, µε τους ίδιους όρους και 
µε Τιµή Μονάδας ίση προς τη  Συµβατική ή  
 
β. Να µειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι  
τριάντα τοις εκατό (30%) της Συµβατικής χρονικής διάρκειας, µε τους ίδιους όρους και 
µε Τιµή Μονάδας ίση προς τη  Συµβατική. 
 
Οι επαυξήσεις και οι µειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη µεταβολή της Συµβατικής 
Αµοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει 
άλλες απαιτήσεις. 
 
Στην περίπτωση της επαύξησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Συµπλήρωµα 
της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 
 

Άρθρο  6ο  
Αµοιβή 

 
1. Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειµένου της Σύµβασης 
συµφωνείται σε ………………. ευρώ, πλέον φόρου προστιθέµενης αξίας, σύµφωνα και 
µε το συνηµµένο Τεύχος «Τιµολόγιο Εργασιών». 
  
2. Η αµοιβή αυτή αντιστοιχεί στην Προσφορά του Αναδόχου (όπως οριστικοποιήθηκε 
στο στάδιο κατακύρωσης) και αναλύεται ως εξής:  

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 
(€/ηµέρα) 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΤΙΜΗΜΑ                       

(€/ηµέρα χ 
25 ηµέρες) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
(€/ηµέρα χ 25 ηµέρες 

χ 24 µήνες) 

1 
Περιοχή  ……………… 

∆ΠΑ /ΕΠ-6853…2018 
……………. € ……………. € ……………. € 

2 
Περιοχή  ……………… 

∆ΠΑ /ΕΠ-6853…2018 
……………. € ……………. € ……………. € 

3 
Περιοχή  ……………… 

∆ΠΑ /ΕΠ-6853…2018 
……………. € ……………. € ……………. € 

……… ……………………….. ……………. € ……………. € ……………. € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΠΑ ……………. € ……………. € 

 
3. Συµφωνείται ρητά, ότι η συµφωνηθείσα αµοιβή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος 
παραιτείται του δικαιώµατος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής, για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του Άρθρου 388 του Α.Κ.. Ο 
Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόµενο και αποδέχεται τον κίνδυνο της µεταβολής των 
οικονοµικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συµφωνούµενο 
αντάλλαγµα, καµία άλλη αµοιβή δεν δικαιούται. 
 
4. Η παραπάνω Αµοιβή συµφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών που 
ανατίθενται, τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό του κόστος, 
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τα τέλη και γενικότερα όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο µε οποιοδήποτε 
τρόπο, καθώς και το εργολαβικό του κέρδος. 

 
Άρθρο  7ο  

Τρόπος πληρωµής  
 

1. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται µε µηνιαία Πιστοποίηση Εργασιών (συνηµµένο Έντυπο 
Πιστοποίησης Εργασιών). 
 
2. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται κάθε µήνα (κωδικός πληρωµής SAP: 
Ζ001), µετά την κατάθεση στο ∆Ε∆∆ΗΕ του Τιµολογίου συνοδευόµενου από την 
Πιστοποίηση των Εργασιών και όλων των σχετικών δικαιολογητικών, που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου (µε απόδειξη κατάθεσης). Στην αξία του 
Τιµολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει τον ∆Ε∆∆ΗΕ.  
Μέσα στην προθεσµία αυτή και προ της καταβολής της αµοιβής θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί από τα αρµόδια όργανα του ∆Ε∆∆ΗΕ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της 
ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι  
έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας των εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση αργίας, 
ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσως επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα. Όλες οι πληρωµές, οι σχετικές µε τη Σύµβαση, θα γίνονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ 
προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  έναντι 
οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωµές προς αυτούς. 
 
Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σε ευρώ µέσω λογαριασµού Τράπεζας που 
θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 
 
3. Ο Ανάδοχος, για την πληρωµή, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
  

• Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνα µε 
τους όρους της Σύµβασης, εγκεκριµένη από το αρµόδιο όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

• Τιµολόγιο του Αναδόχου προς το ∆Ε∆∆ΗΕ. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Αναδόχου µε την οποία θα 
βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις  της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον 
Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του Τιµολογίου. 

• Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.) του προσωπικού του Αναδόχου ή/και 
Υπεργολάβου και κατάσταση απασχολούµενου προσωπικού του Αναδόχου  ή /και  
Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του Τιµολογίου. 

• Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω 
Τραπέζης των αποδοχών των εργαζοµένων, που απασχολούνται στην εκτέλεση 
της Σύµβασης, από τον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 

• Κάθε άλλο Έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 
αναφοράς του Τιµολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 

 

3.1. Προϋπόθεση της πληρωµής του Αναδόχου είναι η προσκόµιση: 
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- Φορολογικής Ενηµερότητας του Αναδόχου. 

- Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (Ασφαλιστική ενηµερότητα απαιτείται: α) για τον ίδιο τον 
Ανάδοχο, είτε αυτός είναι ατοµική επιχείρηση είτε εταιρεία, β) για τους διαχειριστές ή τα 
µέλη του ∆.Σ. κατά περίπτωση, αν ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, γ) για το προσωπικό του 
Αναδόχου. Εφόσον δεν προσκοµίζεται ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ για το 
προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει βεβαίωση του ΙΚΑ περί µη 
απασχόλησης και ασφάλισης προσωπικού).  
 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ δεν καθίσταται υπερήµερος, αν δεν προσκοµιστούν τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου αυτής. 
 
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της 
Σύµβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισµό ή και καθυστέρηση πληρωµής 
των συµβατικών ποσών του ∆Ε∆∆ΗΕ, µετά την καθορισµένη ηµέρα πληρωµής.  
 
5. Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους 
κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της 
πληρωµής. 
 
6. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 
Σύµβαση, σε σχέση µε πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών τελών 
που τυχόν οφείλει να καταβάλει µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, όπως επίσης θα είναι 
υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζηµιά που θα υποστεί  ο ∆Ε∆∆ΗΕ, εξαιτίας της µη 
εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 
 
7. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ κατά την εξόφληση των Τιµολογίων θα προβαίνει  στις προβλεπόµενες 
παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή των 
Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο 
Νόµο. 
 
8. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα συµψηφισµού των τυχόν απαιτήσεων του, που 
απορρέουν από την Σύµβαση, µε οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Το 
δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί ακόµη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 
επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Επίσης, 
το δικαίωµα συµψηφισµού ασκείται σε περίπτωση που η απαίτηση του τιµήµατος έχει εν 
όλω ή εν µέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, περιλαµβανοµένων των πιστωτικών 
ιδρυµάτων. 
 
9. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών και των τυχόν ληξιπρόθεσµων πληρωµών 
κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγµατοποιηθεί µε τον όρο απόλυτης 
συµµόρφωσης προς την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις διατάξεις της Σύµβασης. 
 
10. Θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από το Ν 4412/2016 διατάξεις περί κρατήσεων.  

                               
Άρθρο 8ο  

Εκπροσώπηση του  ∆Ε∆∆ΗΕ 
 

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της παρούσας 
ασκείται από τα κατωτέρω όργανα. 
 
1. Εντεταλµένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) (Ε.Υ.) 
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Ο Εντεταλµένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται και γνωστοποιούνται 
εγγράφως στον Ανάδοχο από την Προϊσταµένη Υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της 
προόδου της Παροχής Υπηρεσιών, για την καλή εκτέλεσή της καθώς και για την τήρηση 
των Όρων της Σύµβασης, υπογράφει τα έντυπα των εκδιδοµένων εργασιών και τη 
µηνιαία Πιστοποίηση. 
Εισηγείται στην Προϊσταµένη Υπηρεσία την επιβολή Ποινικών Ρητρών, την 
αποµάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του 
Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταµένη Υπηρεσία και άνευ της 
εισηγήσεως του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. 

Είναι υπεύθυνος για τον ηµερήσιο δειγµατοληπτικό έλεγχο των εργασιών του Αναδόχου 
και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεών του (η ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι 
κρίσιµη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). 

Στα καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαµβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, 
της ποσότητας και γενικά η προσήκουσα εκτέλεση των Όρων της Σύµβασης. 
 
2. Προϊσταµένη Υπηρεσία (Π.Υ.) 
 
Καθήκοντα Προϊσταµένης Υπηρεσίας ασκεί ο ∆ιευθυντής της Περιοχής. 
Είναι υπεύθυνος για την ορθή Πιστοποίηση των µηνιαίων εργασιών, την οποία και 
υπογράφει καθώς  και για την τήρηση του Προϋπολογισµού της Σύµβασης. 

∆ικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να µεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά την 
διάρκεια της Σύµβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο . 
 
3. Πέραν των ανωτέρω, κατά τις απογευµατινές ώρες, το προσωπικό του Αναδόχου 
µπορεί να επικοινωνεί σε περιπτώσεις ύπαρξης προβληµάτων µε τον Προϊστάµενο της 
Βάρδιας αποκατάστασης βλαβών-Αδιάλειπτου Υπηρεσίας της Περιοχής. 
 
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της 
τήρησης των Όρων της Σύµβασης σε οποιοδήποτε άλλο Υπηρεσιακό Όργανο ορισθεί 
από την Προϊσταµένη ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
5. H άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων Οργάνων του ∆Ε∆∆ΗΕ ως προς την 
εκτέλεση της Σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και τη Σύµβαση. Ειδικότερα η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία που ορίζεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, δε φέρει καµιά ευθύνη 
έναντι τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται από τον 
Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο 
προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Παροχής 
Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 
 

Άρθρο 9ο  
Εκπροσώπηση Αναδόχου 

 
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στο ∆Ε∆∆ΗΕ τον κύριο 
Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτούµενος να τον εκπροσωπεί σε 
όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και να προβαίνει, εξ 
ονόµατός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως 
θα αναφύονται. 
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Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισµό του µε ιδιαίτερο έγγραφο. 
Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο νόµιµος Εκπρόσωπος του Αναδόχου, εφόσον 
κατοικεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 10ο 

Προσωπικό του Αναδόχου 
 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη Σύµβαση µε προσωπικό που απασχολεί ή 
θα απασχολήσει µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έργου για το σκοπό αυτό. Το 
προσωπικό πρέπει να είναι αριθµητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι των αδειών που απαιτούνται από το 
Νόµο και να χειρίζονται ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά.  
 
2. Ο Ανάδοχος εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης υποχρεούται να 
δηλώσει εγγράφως το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της 
Σύµβασης και να προσκοµίσει στον ∆Ε∆∆ΗΕ, αντίγραφο των επαγγελµατικών αδειών. Ο 
∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα να ζητά την αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλους του 
προσωπικού, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιµο λόγο ως ακατάλληλο ή δεν εκτελεί 
µε την απαραίτητη επιµέλεια και ακεραιότητα τα καθήκοντά του. 
 
3. Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του υποχρεούται να 
επιµελείται την εµφάνισή του και να είναι καθαρό. Επίσης οφείλει να εκτελεί 
προσηκόντως τα καθήκοντά του µε βάση το περιεχόµενο των συµβατικών του 
υποχρεώσεων, την απαιτούµενη εντιµότητα, καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, 
ανεξαρτήτως πελάτη και των συµβατικών του σχέσεων µε προµηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες του 
∆Ε∆∆ΗΕ, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή µε αυτούς, να µην προβαίνει σε 
συστάσεις προς τους χρήστες για προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να µην συζητεί 
για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία του 
∆Ε∆∆ΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει στην αρµόδια υπηρεσία του 
∆Ε∆∆ΗΕ τα ανακύπτοντα ζητήµατα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να 
ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρµόδια υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
4. Ρητά συµφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται υπό 
την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
 
5. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις εργασίες που θα πραγµατοποιήσει, δε θα 
χρησιµοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ∆Ε∆∆ΗΕ ή άτοµα που έχουν οποιασδήποτε 
µορφής κωλύµατα ή απαγορεύσεις.  
 
6. Συµφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύµβαση έχει χαρακτήρα µίσθωσης ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων – υπηρεσιών όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παραπάνω. 
Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καµία περίπτωση 
δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ, µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος 
εκτέλεσης, µε την παρούσα Σύµβαση, των συµφωνηµένων υπηρεσιών, σε καµία 
περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 





 

 
 
                                                                              
  12/25 

 

7. Σε περίπτωση απουσίας προσωπικού του Αναδόχου λόγω ανωτέρας βίας 
(αποµάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχηµα, σοβαρό προσωπικό 
πρόβληµα κλπ) ο Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίµων ηµερών να αντικαταστήσει το 
προσωπικό του, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόµενες Ποινικές Ρήτρες ενώ ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. 

 
Άρθρο 11ο 

Ευθύνες του Αναδόχου  
 
1.   Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 
 
α. για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη προς τους κανόνες της 
σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής, εκτέλεση  της Σύµβασης, 
  
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώµατος στις υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν, 
 
γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζηµίες γενικά, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται οι ζηµίες σε ιδιοκτησία, οι σωµατικές βλάβες ή και θάνατος 
οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
Ασφαλιστήρια Συµβόλαια. 
  
2.   Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύµβασης είναι 
υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την πρόληψη και αποφυγή 
ζηµιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ, που 
δηµιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας 
των χρησιµοποιούµενων µέσων, οχηµάτων κ.λ.π.. 
 
3.  Σε περίπτωση δηµιουργίας ζηµιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις δηλώσει 
εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άµεση τακτοποίησή τους, 
προσκοµίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. 
Περιπτώσεις ζηµιών που δεν δηλώθηκαν, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και 
αυτός υποχρεούται εντός 15 ηµερών να τις τακτοποιήσει και να προσκοµίσει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 
 
4.  Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζηµιών ή ο ζηµιωθείς 
εγείρει αγωγή κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ.  θα παρακρατεί από την 
αµοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζηµίωσης επαυξηµένο µε 
τα δικαστικά έξοδα, σύµφωνα µε την εκτίµηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆Ε∆∆ΗΕ, 
επιφυλασσόµενη παντός νοµίµου δικαιώµατός της. 
 
5.   Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ, δε φέρουν καµία ευθύνη 
έναντι τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης 
από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί 
στο προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση  της 
Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 
  
6. Ρητά συµφωνείται ότι ο ∆Ε∆∆ΗΕ δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε 
αξιόποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της Σύµβασης είτε από τον 
Ανάδοχο είτε από το προσωπικό που χρησιµοποιεί και ότι κάθε ευθύνη για τυχόν 
ατύχηµα που θα συµβεί κατά την εκτέλεση του είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο 
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προσωπικό που θα απασχολεί, συµπεριλαµβανοµένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή 
ψυχικής οδύνης χρηµατικής ικανοποίησης, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
µόνον τον Ανάδοχο. 
 
7. Κανείς από τους όρους της παρούσας Σύµβασης, όλων θεωρουµένων ως ουσιωδών, 
δεν θεµελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και Αναδόχου. 

 
Άρθρο 12ο 

Κοινοπραξία και Σύµπραξη Επιχειρήσεων 
 
1. Συµφωνείται ρητά ότι όλα τα µέλη της Σύµπραξης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων ενέχονται και 
ευθύνονται έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για 
την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η Σύµπραξη ή Κ/Ξ  µε 
την παρούσα Σύµβαση. 
 
2. Συµφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται µε κοινό Εκπρόσωπο και σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και θα ελέγχεται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ η ουσιαστική 
συµµετοχή στην Σύµπραξη ή Κ/Ξ όλων των µελών αυτής. 
 
3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ∆Ε∆∆ΗΕ σήµερα, ∆ήλωση ή το Κοινοπρακτικό …………… 
…………… …………………σύµφωνα µε το οποίο, η Εταιρεία  …………………….…….. συµµετέχει µε 
ποσοστό …………………..και η Εταιρεία ……………………………………… συµµετέχει µε ποσοστό 
………………………… στην  Σύµπραξη ή Κοινοπραξία. 
 

Άρθρο 13ο 
∆ιασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας- Άλλες 

υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εµπιστευτικότητα 
 
1. Ο  Ανάδοχος θα είναι πλήρως  και  αποκλειστικά  µόνος  υπεύθυνος έναντι   του 
∆Ε∆∆ΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας Εργατικής και Ασφαλιστικής  
Νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το 
προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 
Σύµβασης. 
 
2. Ο Ανάδοχος και κάθε Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις 
διατάξεις της 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, 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. 
 
 Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: 
 
α. να καταβάλει το µισθό των εργαζοµένων του αποκλειστικά µέσω Τραπεζών και να 
υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωµής στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και 
εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ και 
 
β. να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της 
Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι 
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πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας, όπως 
φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού 
του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ' όλη τη διάρκεια 
ισχύος της, Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα 
αναρτώνται, κατά το νόµο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύµβασης, αντίγραφα των 
εκκαθαριστικών µισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του 
Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠ∆. 
Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το 
προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύµβασης, όσο και για το 
προσωπικό των τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόµενος και εγγυώµενος την ορθή 
τήρηση τους και εκ µέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 
 
3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς και 
τα στοιχεία του απασχολούµενου στα πλαίσια της Σύµβασης προσωπικού του Αναδόχου  
ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου να 
ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας. 
 
4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 
υποχρεωµένο να φέρει σε εµφανή θέση ταυτότητα µε φωτογραφία και τα στοιχεία 
του, από τα οποία θα  προκύπτει το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητά του 
(Υπόδειγµα Ταυτότητας). Η ταυτότητα αυτή θα είναι έγκυρη µόνο εφόσον φέρει την 
υπογραφή του αρµόδιου για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της 
Σύµβασης οργάνου του ∆Ε∆∆ΗΕ. Προκειµένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόµενο 
τρόπο ταυτότητα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο 
Ανάδοχος να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων 
της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ αντίγραφο της Συµβάσεως Εργασίας που τον 
συνδέει µε το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο 
έγγραφο  του Άρθρου 3 του π.δ. 156/1994, όπως ισχύει από το οποίο να  
αποδεικνύεται η σχέση εργασίας του προσωπικού µε τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη ταυτοτήτων και για το προσωπικό του ή/και το 
προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόµενους. Ουδείς 
εκ του προσωπικού του Αναδόχου-Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια 
εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του 
∆Ε∆∆ΗΕ, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένος µε την προαναφερόµενη ταυτότητα. 
Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου εντός ακινήτου, το προσωπικό του 
Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει µε σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της 
επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόµενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στον 
πελάτη τόσο την επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ, όσο και την  επωνυµία και τα 
εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου/Υπεργολαβικής εταιρείας. 
 
5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα 
τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων 
εργασιών, να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας 
των εργαζοµένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό 
εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου, για προστασία από 
βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ. 
 
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνετε πλήρως µε τη ισχύουσα Νοµοθεσία και 
αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας 
καθώς και να παρέχεται η πλήρη εκπαίδευση στο προσωπικό του µε αποτέλεσµα η 
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εκτελούµενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 
 
7. Ο Ανάδοχος   θα   καταθέτει   πριν   από   την   έναρξη   των   εργασιών κατάσταση 
µε τα οχήµατα και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης 
της Σύµβασης από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόµιµες άδειες και 
τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευµένους Φορείς για τα οχήµατα 
και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Αναδόχου ή/και του 
Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο εξοπλισµός που θα καλύπτει 
πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται µε Ειδικό Σήµα (Υπόδειγµα Ειδικού 
Σήµατος Οχήµατος) που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και 
εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ. Ουδέν όχηµα και εξοπλισµός 
του Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον δεν 
είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο Σήµα. 
 
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην 
Ελλάδα σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές διατάξεις καθώς 
και προς τις οδηγίες του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
9.  Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντιµετωπίζει ως  αυστηρά  απόρρητη  
και  µυστική  κάθε πληροφορία  που  παρέχεται  σε  αυτόν  ή  στην  οποία  αποκτά  
πρόσβαση  λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ. Όλες οι 
πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας 
χαρακτηρίζονται ως «Εµπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε µορφή και αν παρασχεθούν  
(έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική). 
  
9.1. Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει  τις  ακόλουθες υποχρεώσεις: 
   
- Να µη χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές  Πληροφορίες  για  κανέναν  άλλο σκοπό  εκτός  
από  τη  συνεργασία  και  τις  δραστηριότητές  του  µε  τον ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
- Να µην αποκαλύπτει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε 
τρίτους, παρά µόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση  του αντικειµένου της 
παρούσας και µόνο µετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
- Να µην κατασκευάζει αντίγραφα των Εµπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις  
αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό µέσο παρά µόνο για το σκοπό της εκτέλεσης 
της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής µερικών ή ολικών αντιγράφων για τον 
παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την  ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να 
τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. 
 
- Να φυλάσσει σε ασφαλές µέρος κάθε Εµπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέµα 
που περιέχει Εµπιστευτικές Πληροφορίες. 
 
- Να επιστρέφει ανά πάσα στιγµή κατόπιν αιτήσεως του ∆Ε∆∆ΗΕ όλες ή µέρος των 
Εµπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. 
 
- Να µη χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισµό ιδίου  
οικονοµικού  οφέλους. 
  
9.2.  Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συµφωνεί ότι δεν θα διανέµει, αποκαλύπτει ή άλλως 
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πως διαδίδει Εµπιστευτικές Πληροφορίες  εκτός: 
 
α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συµφωνηθεί από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, 
   
β) αν αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δηµόσια διαθέσιµες στο 
κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δηµοσιευθεί  ευρέως στο 
κοινό,  χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσµα παραβίασης της παρούσας 
υποχρέωσης εµπιστευτικότητας, 
  
γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εµπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας, 
αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή του Αναδόχου, όπως 
αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία υπήρχαν πριν την αποκάλυψη, 
 
δ) αν αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόµιµα στον Ανάδοχο από 
τρίτο µέρος, που δεν είναι εργαζόµενος ή συνεργάτης του ∆Ε∆∆ΗΕ  ούτε κατά 
οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ, το οποίο είναι ελεύθερο νόµιµα να τις 
αποκαλύπτει, 
   
ε) αν αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά από 
διάταξη νόµου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει 
εµπιστευτικά στοιχεία τα οποία αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, ή σχετίζονται καθ’ οιοδήποτε 
τρόπο µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ, ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει τον ∆Ε∆∆ΗΕ 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οφείλει να ενηµερώσει προηγουµένως και εγκαίρως τον 
∆Ε∆∆ΗΕ κοινοποιώντας του ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόµο, τις 
αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση 
ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε συνεργασία µε αυτή , όλα τα αναγκαία νόµιµα 
µέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισµό της υποχρέωσης ανακοίνωσης. 
  
9.3. Οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 
πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδοµένα των πελατών/καταναλωτών του 
∆Ε∆∆ΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία για την προστασία των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(679/2016 Γενικός Κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία 
Προσωπικών ∆εδοµένων & N 2472/1997). Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να 
λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των 
παρεχόµενων από το ∆Ε∆∆ΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε 
άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Αυτά τα µέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο 
ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση 
των στοιχείων που είναι αντικείµενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η 
διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ’ 
εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα 
ανωτέρω δεδοµένα µόνο το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό  του Αναδόχου, το οποίο: 
 
- Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 
ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 
 
- Θα τελεί υπό την άµεση εποπτεία του νοµίµου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του 
εξουσιοδοτηµένου από αυτόν. 
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- Θα έχει ενηµερωθεί και δεσµευθεί προηγούµενα ως προς την εµπιστευτικότητα των εν 
λόγω δεδοµένων και για την υποχρέωσή του να εφαρµόζει τις διατάξεις του 679/2016 
Γενικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών 
∆εδοµένων & Ν 2472/97, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
O Ανάδοχος - συµπεριλαµβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή  
Υπεργολάβους του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα & Ν 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν ή οποιωνδήποτε 
άλλων νόµων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς  και που θα αφορούν την 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 
 
9.4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα ενηµερώνει το άλλο αµέσως, µόλις διαπιστώσει 
οποιαδήποτε παράνοµη χρήση ή αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών και θα 
συνεργάζεται µε το µέρος αυτό µε κάθε εύλογο τρόπο, προκειµένου να το βοηθήσει να 
επανακτήσει τα εµπιστευτικά στοιχεία και να παρεµποδίσει παράνοµη χρήση ή 
αποκάλυψή τους. 
  
9.5. Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά σπουδαίο 
λόγο επαγόµενο την καταγγελία της Σύµβασης και την κατάπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση τον ∆Ε∆∆ΗΕ επιφυλάσσεται να 
ασκήσει όλα τα δικαιώµατά του που προβλέπονται από την παρούσα Σύµβαση και το 
νόµο και ειδικά το δικαίωµα αποζηµίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποζηµιώσει πλήρως το ∆Ε∆∆ΗΕ για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήµατα, 
κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση µε ή συνέπεια 
οποιασδήποτε παράβασης σχετικής µε τις υποχρεώσεις Εχεµύθειας-Εµπιστευτικότητας  
που εδώ περιγράφονται. 
 
9.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας µεταξύ του Αναδόχου και του 
∆Ε∆∆ΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α) να σταµατήσει αµέσως να χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες, 
   
β) να παραδώσει αµέσως στον ∆Ε∆∆ΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν 
Εµπιστευτικές Πληροφορίες  τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση 
των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, 
 
γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνοµα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους  
τυχόν αποκάλυψε τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας Συµφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και 
   
δ) να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρµόδια Υπηρεσία που τις εξέδωσε, 
σε περίπτωση απώλειας ή µη επιστροφής της ταυτότητας, θα επιβάλλεται η Ποινική 
Ρήτρα του Άρθρου 14 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία στην Αστυνοµία προς 
αποφυγή τυχόν παράνοµης χρήσης της Ταυτότητας. 
 
9.7. Συνοµολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας 
µεταξύ του Αναδόχου και του ∆Ε∆∆ΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται 
στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και µετά το  τέλος της Συνεργασίας. 
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9.8. Συµφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνει µε την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν 
ζηµίας του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
   

Άρθρο  14ο  
Ποινικές  Ρήτρες 

 
1. Ο Ανάδοχος έχει τηv υπoχρέωση vα συµµoρφώvεται σε κάθε εvτoλή των αρµοδίων  
οργάνων του ∆Ε∆∆ΗΕ, πoυ τoυ δίvεται µέσα στα όρια τωv δικαιoδoσιώv πoυ 
πρoβλέπovται στηv παρoύσα Σύµβαση. 
 
2. Για κάθε βεβαιωµέvη παράβαση τωv όρωv της παρoύσας Σύµβασης, αvεξάρτητα από 
κάθε άλλη απαίτηση του ∆Ε∆∆ΗΕ για επαvόρθωση της ζηµιάς πoυ υπέστη, τo αρµόδιo 
όργαvo του ∆Ε∆∆ΗΕ έχει τη δυvατότητα vα επιβάλλει ως Πoιvική Ρήτρα στov Ανάδοχο 
πoσό ίσο µε το 1/4 της ηµερήσιας αποζηµίωσης.  
 

3. Ρητά συµφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, ανεξάρτητα 
αν ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει υποστεί ζηµία. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν 
µπορεί να υπερβεί το 15% του Συµβατικού Τιµήµατος, προσαυξηµένου µε τα τιµήµατα 
των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συµπληρωµάτων της Σύµβασης. Σε περίπτωση 
υπέρβασης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 
 
4. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αµέσως επόµενη µηνιαία 
Πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα µε τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας 
που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της Πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές 
Ρήτρες παρακρατούνται από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 
5. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. 

 
Άρθρο   15ο  

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 
 
1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νοµικό, 
µερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύµβασης υποχρεώσεών του, 
χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ∆Ε∆∆ΗΕ, η οποία 
παρέχεται κατά την απόλυτη κρίση του. 
  
2. Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή 
πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει 
όλα τα από τη Σύµβαση δικαιώµατα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου 
έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ, µετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ και απόδειξη του 
γεγονότος (ολική υποκατάσταση). 
 
3. Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς 
έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
4. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για τον ∆Ε∆∆ΗΕ, 
η µεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή 
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νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής σε σχέση µε αυτή, 
εάν γίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
  
5. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωµές που απορρέουν από 
την παρούσα Σύµβαση, µόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, χωρίς 
προηγούµενη συναίνεση του ∆Ε∆∆ΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την  προϋπόθεση ότι θα 
συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η καταβολή των εκχωρηθέντων 
ποσών, θα γίνεται µετά την αφαίρεση: 
  
α. κάθε απαίτησης του ∆Ε∆∆ΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, 
 
β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονοµικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα 
είχε δικαίωµα να εισπράξει από το ∆Ε∆∆ΗΕ, 
 
γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονοµικού φορέα προς το ∆ηµόσιο που θα προκύπτει 
από το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, η προσκόµιση του οποίου είναι 
απαραίτητη σύµφωνα µε το Νόµο και τη Σύµβαση για την πληρωµή οιουδήποτε ποσού και 
  
δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν 
απασχοληθεί στο αντικείµενο της Σύµβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον ∆Ε∆∆ΗΕ 
σύµφωνα µε το Άρθρο 702 Α.Κ. 
 
Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείµενο της εκχώρησης ούτως ώστε να 
λαµβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 

 
Άρθρο 16ο  

Υπεργολάβοι 
 

1. Ο Ανάδοχος µπορεί να αναθέσει την εκτέλεση τµήµατος της Σύµβασης 
υπεργολαβικά σε τρίτον για τον οποίο το έχει δηλώσει σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της 
∆ιακήρυξης και έχει προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου σχετική 
δήλωση του Υπεργολάβου. Προϋπόθεση επίσης έγκρισης Υπεργολαβίας, είναι ο 
Ανάδοχος να εκτελεί µε ίδια µέσα, κύρια τµήµατα της Παροχής Υπηρεσιών που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του Συνολικού 
Συµβατικού Τιµήµατος της Παροχής Υπηρεσιών. Η υπεργολαβική ανάθεση δεν αναιρεί 
την ευθύνη του Αναδόχου για την καλή εκτέλεση ολόκληρης της Σύµβασης. 
 
2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της 
Σύµβασης Υπεργολάβο πέραν του δηλωθέντος µε την Προσφορά του, εφαρµόζεται η 
διάταξη του Άρθρου 15, περί απαγόρευσης χωρίς προηγούµενη έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ, 
που χορηγείται κατά την ελεύθερη κρίση του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι τεχνικές και οικονοµικές απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 
 
3. Η τήρηση των υποχρεώσεων του Άρθρου 20 παρ. 2 της παρούσας από τον 
Υπεργολάβο υπόκειται σε έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές, χωρίς να αίρεται η 
ευθύνη του Αναδόχου. 
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Άρθρο 17ο  
Φορολογικές υποχρεώσεις 

 
Όλοι οι φόροι σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το 
∆Ε∆∆ΗΕ) παράβολα, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική µε την 
εκτέλεση της παρούσας υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων, ΝΠ∆∆ και παντός τρίτου, τα τυχόν 
πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο. 

 
Άρθρο 18ο  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα την Εγγύηση έκδοσης……….. , ποσού……………€ (5% 
του συµβατικού ποσού), ………………..., µε αριθ. ………../…-….-…….. για την ακριβή, πιστή 
και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συµφωνιών, της παρούσας Σύµβασης που 
θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 
 
2. Η Εγγύηση επιστρέφεται στον Εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που 
δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωµα να 
αµφισβητήσει µε οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώµατα του ∆Ε∆∆ΗΕ που αναφέρονται στην 
πιο πάνω Εγγύηση και αφορούν την είσπραξη αυτής (της Εγγύησης) από τον Εγγυητή 
και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωµα να προσφύγει κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ στο 
δικαστήριο για την µη κατάπτωση της πιο πάνω Εγγύησης ή να την θέσει σε δικαστική 
µεσεγγύηση. 
 
3. Τέλος συµφωνείται ότι η Εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά από την πλήρη 
εµπρόθεσµη και προσήκουσα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της 
Σύµβασης και µετά την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω µεταξύ 
περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ, ενώ σε τέτοιες 
περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει ή ανάλογα µε την 
περίπτωση να την αντικαθιστά αµέσως µε άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα 
συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύµβασης ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα 
να την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική 
ζηµία που υπέστη ο ∆Ε∆∆ΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 

 
Άρθρο 19ο  
Ασφαλίσεις 

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών 
σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης 
και για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των διατάξεων της Νοµοθεσίας που ισχύει για 
την ασφάλεια του προσωπικού. 
 
2.  Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να συνοµολογεί, διατηρεί και 
παρακολουθεί την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» που  περιγράφεται 
στο ΤΕΥΧΟΣ Ε΄ «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσης Σύµβασης. 
 
3. Το αντικείµενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζηµίωσης και οι ειδικοί και 
γενικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, καθορίζονται 
στο ΤΕΥΧΟΣ Ε΄ «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσης Σύµβασης. 
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4. Τo όχηµα πoυ χρησιµoπoιείται από τov Ανάδοχο, πρέπει vα είvαι ασφαλισµέvo σ' όλη 
τη διάρκεια της Σύµβασης, σύµφωvα µε τηv ισχύoυσα Νoµoθεσία. Η ασφάλιση θα 
απoδεικvύεται µε τo ασφαλιστήριo συµβόλαιo, τo oπoίo µαζί µε τηv εξoφλητική απόδειξη 
τωv ασφαλίστρωv, έχει τηv υπoχρέωση vα πρoσκoµίσει o Ανάδοχος στο ∆Ε∆∆ΗΕ κατά τηv 
υπoγραφή της Σύµβασης. Σε τέτoια ασφαλιστήρια πρέπει vα περιέχεται και o όρoς, 
σύµφωvα µε τov oπoίov η τυχόv λήξη ή λύση ή ακύρωση ή αvαβoλή τoυς δεv έχει ισχύ 
απέvαvτι στο ∆Ε∆∆ΗΕ πριv από τηv πάρoδo 16 τoυλάχιστov ηµερώv από τηv ηµέρα της 
γραπτής ειδoπoίησής του από τov Ασφαλιστή. 
 
5. Η ασφαλιστική κάλυψη τoυ Ανάδοχου δεv τov απαλλάσσει από τις υπoχρεώσεις και 
ευθύvες πoυ έχει απέvαvτι στο ∆Ε∆∆ΗΕ και αvαφέρoυµε εvδεικτικά ότι αυτός σε κάθε 
περίπτωση ευθύvεται και για εξαιρέσεις και απαλλαγές πoυ πρoβλέπovται στα 
ασφαλιστήρια. 
 
6. Η ασφαλιστική κάλυψη τoυ Ανάδοχου θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του Άρθρου 
13 του Ν.3887/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 116 παρ. 3 του Ν. 4070/2012, το 
οποίο ορίζει ότι: «για την αποκατάσταση ζηµίας που επήλθε στον φορτωτή από ευθύνη 
του µεταφορέα, κάθε µεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να έχει ασφαλιστική κάλυψη 
µέχρι ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Σε περίπτωση που το µεταφερόµενο 
φορτίο είναι µεγαλύτερης αξίας, ο φορτωτής υποχρεούται να το δηλώσει στο µεταφορέα 
και να καταβάλει τη διαφορά ασφαλίστρων». 

 
Άρθρο 20ο  

Ειδικοί Όροι 
 
1. Ρητά συνοµολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο 
και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. Γι’ αυτό 
δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα πιθανά δικαιώµατά του 
από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του Α.Κ.. 
 
2. Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν 
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΧIV του Προσαρτήµατος Β΄ του Ν 4412/2016. 

 
Άρθρο 21ο  

Ανωτέρα Βία 
 

Περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον 
έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Τα 
περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά µόνο ως 
λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε 
δικαιούται να εγείρει κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν 
δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 
Περιστατικά Ανωτέρας Βίας Υπεργολάβου του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά 
Ανωτέρας Βίας για τον Ανάδοχο. 
 
Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον ∆Ε∆∆ΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως και µε επίσηµα αποδεικτικά έγγραφα το 
περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση µε την καθυστέρηση 
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στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των 
καθοριζοµένων από τη Σύµβαση προθεσµιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφό του στον ∆Ε∆∆ΗΕ αµέσως και 
πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες από την εµφάνισή της, κάθε περίπτωση 
Ανωτέρας Βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύµβαση, αλλιώς δε θα έχει 
δικαίωµα να την επικαλεστεί. 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 
περιστατικό αυτό εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, µέσα σε τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 
 
Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 
προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο 
πάνω καθοριζοµένων ανατρεπτικών προθεσµιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε 
αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσµίας. 
 
Ο χρόνος κατά τον οποίο µπορούν να παραταθούν οι συµβατικές προθεσµίες θα   
καθορισθεί, µε βάση τον πραγµατικά απολεσθέντα χρόνο 
 

Άρθρο 22ο  

Καταγγελία της Σύµβασης 
 
1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων του ∆Ε∆∆ΗΕ, που προκύπτουν από τις 
υπόλοιπες διατάξεις της Σύµβασης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση 
εφόσον συντρέξουν µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
α. Ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών. 
 
β. Ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις προβλέψεις της Σύµβασης και καθυστερεί 
την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εµπρόθεσµη εκτέλεση 
της Σύµβασης. 
 
γ. Ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
δ. Ο Ανάδοχος συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και 
υγιεινής των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
ε. Ο Ανάδοχος υποκαταστήσει ή εκχωρήσει µερικώς ή ολικώς τη Σύµβαση χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
στ. Η Ποινική Ρήτρα που επιβάλλεται υπερβεί τη µέγιστη προβλεπόµενη. 
  
ζ. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του Αναδόχου ή του προσωπικού του, κατά την  
εκτέλεση της εργασίας. Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται 
στο Άρθρο 13 της Σύµβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων εργαζοµένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 
 
η. Ο Ανάδοχος παραβεί υπoχρέωσή τoυ για άµεση και µε δική τoυ δαπάvη, απoκατάσταση 
της βλάβης ή ελαττώµατoς τoυ oχήµατός τoυ, ή δεv αvτικαταστήσει άµεσα τo όχηµά τoυ, 
µε άλλo κατάλληλo για τη χρήση πoυ συµφωvήθηκε. 
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θ. Ο Ανάδοχος δεv αvτικαταστήσει εντός 2 εργάσιµων ηµερών τo αργότερo, από τη 
γραπτή ειδoπoίηση τoυ ∆Ε∆∆ΗΕ, τov oδηγό τoυ oχήµατoς σύµφωvα µε τα όσα 
αvαφέρovται στo Άρθρo 10 παρ. 7 της παρoύσας Σύµβασης. 
 
ι. Ο Ανάδοχος δεv προβεί σε απoκατάσταση, µέσα σε 10 ηµέρες, τωv ελλείψεωv πoυ θα 
υπoδειχθoύv από τηv Επιτρoπή ελέγχoυ αυτoκιvήτoυ του ∆Ε∆∆ΗΕ, όπως αvαφέρεται στo 
Άρθρo 3 παρ. 6 & 7 της παρoύσας Σύµβασης. 
 
2. Η χρησιµοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ∆Ε∆∆ΗΕ ή ατόµων 
που έχουν οποιασδήποτε µορφής κωλύµατα, για εκτέλεση «εργασιών»,   συνιστά λόγο 
καταγγελίας της Σύµβασης. 
 
3. Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Η Σύµβαση 
καταγγέλλεται, κατά την κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική 
διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική 
διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα µέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά 
παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 15 της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος 
υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την εκτέλεση της Σύµβασης µε 
οποιοδήποτε τρίτο. 
 
4. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της 
παρούσας Σύµβασης, ρητά συνοµολογούµενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, µε έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. 
Σε περίπτωση συνδροµής λόγου καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ η 
αναφερόµενη στο Άρθρο 18 της παρούσας Σύµβασης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και 
επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία του ∆Ε∆∆ΗΕ, 
ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 
 
5. Με την καταγγελία της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται εκκαθάριση 
της Σύµβασης το συντοµότερο δυνατό. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος 
την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε να τις αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ και ο 
νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιµοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, 
τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά µέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν 
προσκοµιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο της Παροχής Υπηρεσιών. 
6. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων 
του ∆Ε∆∆ΗΕ για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 
 
α. Καταπίπτει υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών. 
 
β. Γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικές Ρήτρες µέχρι την 
ηµεροµηνία της καταγγελίας. 
 
γ. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει δικαίωµα αποζηµίωσης για κάθε θετική ζηµία που απορρέει από τη µη 
εκτέλεση της Σύµβασης, ανεξαρτήτως επιβολής ποινικών ρητρών και καταπτώσεως της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 
  
7. Για την εκκαθάριση της Σύµβασης ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα διενεργήσει προσκαλώντας προς 
τούτο τον Ανάδοχο το συντοµότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) µε το οποίο 
τιµολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί  σύµφωνα µε την Σύµβαση και θα 
καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιµοποίητων ή µερικώς 
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χρησιµοποιηµένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε 
περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε,  ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
µπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 
 
8. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης ο ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεούται να καταβάλει στον 
Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, 
για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν µέχρι την ηµεροµηνία της 
καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν Ποινικές Ρήτρες που επιβλήθηκαν µέχρι 
αυτήν την ηµεροµηνία. 
 
9. O ∆Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 338 του Ν 4412/2016 δικαιούται, πέραν των 
ανωτέρω περιπτώσεων, να καταγγείλει τη Σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, 
τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον: 
 
α. Η Σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης Σύµβασης δυνάµει του Άρθρου 337 του Ν 4412/2016. 
 
β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύµβασης, τελούσε σε µία από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 73 και του Άρθρου 74 
και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης Σύµβασης 
δυνάµει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του Άρθρου 305 του Ν 4412/2016. 
 
γ. Η Σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ , η οποία έχει 
αναγνωρισθεί µε απόφαση του  ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του Άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 
 
10. Επιπλέον ο ∆Ε∆∆ΗΕ, κατά την κρίση του και χωρίς ακόµα παράβαση των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης να την καταγγείλει ολικά ή µερικά. Η καταγγελία 
κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο και φέρει τα αποτελέσµατά της µετά την πάροδο 
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της καταγγελίας. 

 
Άρθρο 23ο 

Απαιτήσεις  
 
1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση 
σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Ε.Υ. µέσα σε πέντε  (5) ηµέρες από την  ηµεροµηνία που 
εµφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 
Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του. 
 
2. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονοµική ανάλυση της απαίτησης του, 
που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 
 
3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 
δικαίωµα του για πληρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει δεκτό από τον ∆Ε∆∆ΗΕ 
περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Ε.Υ. µπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα 
στοιχεία. 
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Άρθρο 24ο  
Ρήτρα Ακεραιότητας 

   
Με την παρούσα ο Ανάδοχος δηλώνει και δεσµεύεται, ότι ο ίδιος και οι νόµιµοι 
Εκπρόσωποί του (επί κοινοπραξιών: και καθένα από τα µέλη της κοινοπραξίας), σε όλα 
τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, 
παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύµβασης, παράβαση των 
υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εκ µέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
Άρθρο 25ο  

Τροποποίηση Σύµβασης 
 
Τροποποίηση της παρούσας Σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µε έγγραφη συµφωνία των 
µερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς η Σύµβαση κατά το 
Άρθρο 337 του Ν 4412/2016.   
 

Άρθρο 26ο  
Ισχύς Όρων Σύµβασης 

 
Όλοι οι Όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η παρούσα Σύµβαση παραµένει 
ισχυρή ακόµη και αν ένας ή περισσότεροι Όροι της θεωρηθούν ή αναγνωριστούν ως 
άκυροι.  

 
Άρθρο 27ο  

∆ωσιδικία – ∆ίκαιο της Σύµβασης 
 
1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρµογή της 
Σύµβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της, 
συµφωνείται ρητά ότι αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
2. Η Σύµβαση θα ερµηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 
 
 
Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την παρούσα 
Σύµβαση σε 2 πρωτότυπα την ηµεροµηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή 
τους και πήραν ο καθένας από 1 αντίγραφο.  

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ                         ΓΙΑ ΤΟΝ ∆Ε∆∆ΗΕ 
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∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
 

ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “Υπηρεσίες  Μεταφορών για τις 
Μονάδες της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)”  
                              Σελ. 1 από 2 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 
(€/ηµέρα) 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΤΙΜΗΜΑ          

(€/ηµέρα χ 
25 ηµέρες) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 
ΤΙΜΗΜΑ (€/ηµέρα χ 

25 ηµέρες χ 24 µήνες) 

1 
Περιοχή  Αθήνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.1/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

2 
Περιοχή  Αθήνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.2/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

3 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.3/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

4 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.4/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

5 
Περιοχή  Πειραιά  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.5/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

6 
Περιοχή  Καλλ ιθέας  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.6/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

7 
Περιοχή  Καλλ ιθέας  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.7/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

8 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.8/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

9 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.9/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

10 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.10/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

11 
Περιοχή  Φιλοθέης-

Κηφισιάς  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.11/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

12 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.12/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

13 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.13/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

14 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.14/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

15 
Περιοχή  Περιστερίου  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.15/2018 

75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

16 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.16/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

17 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.17/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

18 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.18/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

19 
Περιοχή  Μεσογε ίων  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.19/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

20 
Περιοχή  Ελευσίνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.20/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

21 
Περιοχή  Ελευσίνας  

∆ΠΑ /ΕΠ-6853.21/2018 
75,00 € 1.875,00 € 45.000,00 € 

22 

Τοµέας  Κατασκευών  & 
Συντηρήσεων  ∆ικτύου  

(Τ .Κ .Σ .∆)  
∆ΠΑ /ΕΠ-6853.22/2018 

132,00 € 3.300,00 € 79.200,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΠΑ 42.675,00 1.024.200,00 





∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
 

ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “Υπηρεσίες  Μεταφορών για τις 
Μονάδες της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)”  
                              Σελ. 2 από 2 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ µε αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 
 
Ανάδειξη Αναδόχου µε ανοιχτή διαδικασία, για “Υπηρεσίες  Μεταφορών για τις Μονάδες 

της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)» Τµήµα Παροχής Υπηρεσιών 

…………………………….. 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 

«       » 
 
Για τις εργασίες που θα µας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη 
συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται µε λεπτοµέρεια στη ∆ιακήρυξη, προσφέρουµε την παρακάτω 
έκπτωση σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό στην Τιµή Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη µε αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 και 
τα Συµβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«Υπηρεσίες  Μεταφορών για τις Μονάδες της ∆ιεύθυνσης 
Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)» Τµήµα Παροχής Υπηρεσιών 

…………………………….. 

Προσφερόµενη Έκπτωση 
σε ακέραιες µονάδες  
επί τοις εκατό 

  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018) (αριθµητικώς και ολογράφως) 

  
         

 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι, ανεπιφύλακτα, την Τιµή Μονάδας του Τιµολογίου, που θα 
προκύψει µετά την εφαρµογή της παραπάνω έκπτωσης που προσέφερα επί της Τιµής Μονάδας 
του Τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη µε 
αριθµό ∆ΠΑ/ΕΠ-6853/2018 του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
 
 

 
Ηµεροµηνία 

Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή 
Νοµίµου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 

  
  
  

            
 

 
Οικονοµικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας (προσαυξήσεις) 
δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος. 
 

 





   
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                             
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 1/7 

 

 
∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

    ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ∆ΠΑ/ΕΠ-6853../201 
Αρ. SAP:………………………… 

 Α.∆.Α.Μ.:…………………………. 
   
 

 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ∆ΠΑ» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ   Γ΄ 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ 
 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συνάπτονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη ∆ιακήρυξη θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:  
 
1. Τα ασφαλιστήρια που θα συνάπτει ο Ανάδοχος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε 

διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά 
δεόντως επικυρωµένη. 
Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συµµορφώνεται πλήρως και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, 
Νοµοθετικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν 
εφαρµογή στην Ελλάδα.   

 
2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, 
εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της 
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

 
3. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά στις προβλεπόµενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και 
πράγµατα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

 
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν ως 
µη ικανοποιητικές από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο 
όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να 
παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των 
ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση 
ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

 
5. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., για να 
αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά 
ως ανωτέρω. 

 
6. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να παρακρατεί από 

οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν 
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
7. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, µε την οποία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε 

τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (µερικά ή ολικά) να 
καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο 
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη 
εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και η 
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του ή 
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εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται 
για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. 

 
8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, να συνοµολογήσει µε ασφαλιστικές εταιρίες 

(Ελληνικές ή Ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες τις 
ασφαλίσεις που καθορίζονται στους Όρους της ∆ιακήρυξης. 

  
Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα πρέπει να περιέχει και να καλύπτει κατ’ 
ελάχιστον τα καθοριζόµενα παρακάτω: 

 
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
 
Τα Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης θα 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 15 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο Παροχής Υπηρεσιών (οποιοδήποτε από τα δύο 
συµβεί πρώτα) στη ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.. 
 
Τα Πρωτότυπα Ασφαλιστήρια ή Ακριβή Αντίγραφα δεόντως επικυρωµένα 
αποστέλλονται, από την ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., για έλεγχο 
και φυλάσσονται στη ∆ΟΛ/Υποτοµέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα. 
 
1. Αντικείµενο ασφάλισης 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική Ευθύνη 
του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν 
αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη 
και υλικές ζηµιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών 
παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον 
έγιναν στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 
2. Όριο αποζηµίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης 
 
Το όριο αποζηµίωσης για το οποίο θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά 
περιστατικό, το ακόλουθο: 
  
Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου (συµπεριλαµβανοµένων αξιώσεων για ηθική 
βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζηµιών Τρίτων ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ 
κατ’ άτοµο και ατύχηµα και για οµαδικό ατύχηµα. 
 
3. Όριο αποζηµίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή 

χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 
 
Το όριο αποζηµίωσης για το οποίο θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της 
Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να 
είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 
 
Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου (συµπεριλαµβανοµένων αξιώσεων για ηθική 
βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτοµο και ατύχηµα 
και για οµαδικό ατύχηµα. 
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4. Ανώτατο όριο κάλυψης - Απαλλαγές 
 
4.1. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής 

Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο 
συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000,00 
ΕΥΡΩ. 
Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής 
Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των 
ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000,00 
ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 

 
4.2. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών µειωθούν 

κάτω του ποσού του 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζηµιογόνων 
γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), 
ενώ η Σύµβαση ∆Ε∆∆ΗΕ – Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να µη µένει 
υπασφαλισµένος οφείλει να φροντίζει για την άµεση συµπλήρωση του ανωτάτου 
ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς 1.000.000,00 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και 
συµπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συµπεριλαµβάνεται στο 
Ασφαλιστήριο. 

 
4.3. Το ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζηµιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε 3.000,00 

ΕΥΡΩ. 
 
5. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, των 
εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχής των Υπηρεσιών και 
θα λήγει µε την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και Αναδόχου.  
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εάν προκύψει θέµα άλλης ρύθµισης σχετικής µε 
την παροχή υπηρεσιών, η οποία εµπίπτει στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων 
του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε θα πρέπει να 
φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων 
και της Εργοδοτικής του Ευθύνης µε τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του 
ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών. 
 
6.  Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 
 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής: 
 
6.1. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της µε το προσωπικό 

τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
 

6.2. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
κατά του Αναδόχου ή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη και η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζηµιά 
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα 
καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας για 
άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζοµένων µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια 
των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
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6.3. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αναγωγής κατά της ∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε., των συµβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην 
περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων 
αυτών. 

 
6.4. Καλύπτεται η εκ του Άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

(ευθύνη προστήσαντος). 
 
6.5. Καλύπτονται ζηµιές που τυχόν προξενηθούν σε περιουσία της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. η οποία 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο, φροντίδα, επιµέλεια του Ασφαλισµένου Αναδόχου κατά 
τη διάρκεια των εργασιών της Σύµβασης που του έχει ανατεθεί και εντός των 
αναφεροµένων ανωτέρω ορίων κάλυψης.  

 
6.6. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss 

occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζηµιών ή 
σωµατικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 

 
7.  Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 
 
7.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης Ασφαλισµένος (Ανάδοχος) 

περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών, καθώς επίσης 
και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του Αναδόχου. 

 
7.2. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόµενη. 
 
7.3. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη 

γραπτή, µε συστηµένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ηµέρες, σχετική ειδοποίηση 
της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
(∆ΟΛ/Υποτοµέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα). 

 
7.4. Ο Ανάδοχος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της 

απ' αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει (µε εξαίρεση τις 
προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που 
αποδέχτηκε η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 
συµπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο:  

 
«Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζηµιάς: Η Ασφαλιστική Εταιρία αφού καταβάλει στον 
Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κλπ. αποζηµίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα 
σχετικά στην ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.» 
 
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις:  
 
1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου. 

 
1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και 

υπαλληλικό προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής 
Νοµοθεσίας. 
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1.2. Ειδικότερα για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική 
Νοµοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισµό Κυρίας ή Επικουρικής 
ασφάλισης ανάλογα µε την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται 
αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία της 
Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. 

 
1.3. Ο Ανάδοχος προκειµένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα 

στην αρµόδια υπηρεσία της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά 
ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του. 

 
2. Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου. 
 
2.1. O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συµβούλους ή 

συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες των εργασιών Παροχής 
Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την 
ασφάλιση των συµβούλων ή συνεργατών του, ηµεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 

 
2.2. Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύµβουλοι 

του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα 
τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραµονή τους και δεν αντιβαίνουν στην 
Ελληνική Νοµοθεσία.  

 
2.3. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 

Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη 
∆ήλωση ότι πράγµατι οι σύµβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές ∆ηλώσεις φυλάσσονται 
στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. (Επιβλέπουσα Υπηρεσία). 

 
Γ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆Ε∆∆ΗΕ– 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
(Αφορά την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης) 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος επιθυµεί την ασφαλιστική κάλυψη δύο ή και 
περισσοτέρων Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., οι οποίες εκτελούνται 
παράλληλα και στις οποίες προβλέπονται οι ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις, µπορεί 
να συνάψει ένα ενιαίο Ανοιχτό Ασφαλιστήριο (OPEN COVER) στο οποίο θα τηρούνται 
τα εξής:  
Το ασφαλιστήριο (κατά περίπτωση ασφάλισης), θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 
ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον 
τόπο της Παροχής των Υπηρεσιών (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα), στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.  
Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου δεόντως 
επικυρωµένο, αποστέλλεται, από την ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, προς έλεγχο και 
φυλάσσεται στη ∆ΟΛ/Υποτοµέα Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα. 
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1. Αντικείµενο Ασφάλισης  
 
Περιγραφή αναλόγως του αντικειµένου ασφάλισης και σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 
 
2. Ανώτατο Όριο Κάλυψης  
 
Τουλάχιστον διπλάσιο από τα προβλεπόµενα και σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. Σε 
κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο κάλυψης υπόκειται στην τελική έγκριση της ∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε. 
 
3. Απαλλαγές 
 
Σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου 
έναντι Τρίτων, του παρόντος.  
 
4. ∆ιάρκεια Ασφάλισης 
 
Σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου 
έναντι Τρίτων, του παρόντος.  
 
5. Ειδικοί Όροι 
 
Σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου 
έναντι Τρίτων, του παρόντος.  
 
6. Γενικοί Όροι 
 
Σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου 
έναντι Τρίτων, του παρόντος.  
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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                                   
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

  ΥΠ’ ΑΡΙΘ: ∆ΠΑ/ΕΠ-6853../201 
Αρ. SAP:………………………… 

 Α.∆.Α.Μ.:…………………………. 

 
 
 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ∆ΠΑ» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ   ∆΄ 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 
 
 
-  Η ταυτότητα θα κατασκευασθεί µε ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χαρτί. 
 
-  Θα προσκοµισθεί στην Προϊσταµένη Υπηρεσία από τον ίδιο τον υπάλληλο και θα 

ελεγχθεί η ταυτότητά του. 
 
- Θα τεθεί πρωτότυπη σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ’, 

και πρωτότυπη υπογραφή του ∆ιευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί 
από τον Ανάδοχο. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./Περιοχή …………………               Τηλέφωνο : 210 – ……………. 
 
                         ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ  …/……/…… 
 
        Θεωρήθηκε                                

                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                                                    
…………………………………… 
   ∆ιευθυντής Περιοχής                            
                                              
 
 
 
 
 
 
-  Το Ειδικό Σήµα οχήµατος θα κατασκευασθεί µε ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο 

χαρτί και θα εξασφαλίζεται από αυτόν η ευκρίνεια των αναγραφόµενων στοιχείων. 
 
-  Θα προσκοµισθεί στην Προϊσταµένη Υπηρεσία για κάθε όχηµα που απασχολείται στα 

συνεργεία του Αναδόχου. 
 
- Θα συµπληρωθούν τα στοιχεία βάσει της άδειας κυκλοφορίας, θα τεθεί πρωτότυπη 

σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ‘ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ’, και πρωτότυπη 
υπογραφή του ∆ιευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ  ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ 

- ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: 

 

- ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 

 

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 

 

- ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 

 

- ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 

 

-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ∆ΠΑ/ΕΠ-6853../201.. 

«Υπηρεσίες Μεταφορών για τις Μονάδες της 

∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ)».  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Στην Αθήνα σήµερα την ………….. µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων, αφ’ ενός της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 
20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
κ. ……..……………………….της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και αφ’ ετέρου της …………..…………………. (µε 
ΑΦΜ  ……………..… και αρµόδια ∆ΟΥ την …………………), που εδρεύει στο…………………, στην 
………………………………… και η οποία στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος» και εκπροσωπείται 
εδώ νόµιµα από τον………………………………………………., συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν 
και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
1.  Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία» ή «∆Ε∆∆ΗΕ», έχει 
συνυπογράψει µε το δεύτερο των συµβαλλοµένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται 
«Ανάδοχος» την Κύρια Σύµβαση, µε αντικείµενο την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών, 
το οποίο συνίσταται στο εξής: 
  
«Υπηρεσίες Μεταφορών για τις Μονάδες της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής 
(∆ΠΑ)» 
 
2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει µε την παρούσα, την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη 
εχεµύθεια αναφορικά µε τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες που του παρέχονται ή του είναι 
προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του µε την Εταιρεία. 
 
3. Ορισµοί : Συνεργασία. Εµπιστευτικές Πληροφορίες. 
Ο όρος «Συνεργασία» περιλαµβάνει την κύρια Σύµβαση µεταξύ του Αναδόχου και της 
Εταιρείας, λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύµβαση Εµπιστευτικότητας ή/και 
οποιασδήποτε µορφής συνεργασία ή διαπραγµάτευση µεταξύ του Αναδόχου και της 
Εταιρείας σε σχέση µε το αντικείµενο της κύριας Σύµβασης.   
Ο όρος Εµπιστευτικές Πληροφορίες, σηµαίνει την ίδια τη Συνεργασία µεταξύ της 
Εταιρείας και του Αναδόχου, καθώς και οποιαδήποτε εµπορικά σηµαντική πληροφορία 
σχετικά µε την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονοµική διάρθρωση, τη 
χρηµατοοικονοµική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των 
συνδεδεµένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Ανάδοχο µε οποιοδήποτε 
τρόπο και µε οποιαδήποτε υλική ή άυλη µορφή. Επίσης ως Εµπιστευτική Πληροφορία, 
νοείται οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση και 
επ’ ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων 
των στοιχείων και προσωπικών δεδοµένων πελατών ή και συνεργατών της Εταιρείας. 
 
4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαµβάνει σωρευτικά τις εξής  υποχρεώσεις: 
 
− να µη χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά 

µόνο για το αντικείµενο της εργασίας του και για τις δραστηριότητές του σε σχέση µε 
την Εταιρεία, 
 

− να µην ανακοινώνει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που 
απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά µόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για 
να φέρει σε πέρας την παροχή υπηρεσιών που έχει αναλάβει και µόνο ύστερα από 
σχετική έγγραφη συναίνεση και εντολή της Εταιρείας, 
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− να µην αναπαράγει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε 
ηλεκτρονική µορφή, παρά µόνο για να φέρει σε πέρας την παροχή υπηρεσιών που 
έχει αναλάβει από την Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν 
συνόλω ή εν µέρει, τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και 
θα τηρείται πλήρες αρχείο όλων των αντιγράφων, 
 

− να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εµπιστευτικών Πληροφοριών, 
καθώς και οποιοδήποτε αντικείµενο που περιέχει Εµπιστευτικές Πληροφορίες. 

 
− να επιστρέφει ανά πάσα στιγµή, ύστερα από σχετικό αίτηµα της Εταιρείας, το σύνολο 

ή µέρος των Εµπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του, 
 
− να µην εκµεταλλεύεται τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες προκειµένου να προσπορίσει 

ίδιο περιουσιακό όφελος, ευθέως ή µέσω τρίτων προσώπων, 
  
− Οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει 

πρόσβαση, ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδοµένα και στοιχεία καταναλωτών, 
υπαλλήλων ή προµηθευτών/συνεργατών του ∆Ε∆∆ΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα 
διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νοµοθεσία. Για το λόγο 
αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα 
για την ασφάλεια των παρεχόµενων από το ∆Ε∆∆ΗΕ στοιχείων και την προστασία 
τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη 
διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Αυτά τα µέτρα 
πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείµενο της 
επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή 
τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες 
εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδοµένα µόνο το 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό  του Αναδόχου, το οποίο: 

 
α. Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 
ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 
 
β. Θα τελεί υπό την άµεση εποπτεία του νοµίµου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του 
εξουσιοδοτηµένου από αυτόν. 
 
γ. Θα έχει ενηµερωθεί και δεσµευθεί προηγούµενα ως προς την εµπιστευτικότητα των 
εν λόγω δεδοµένων και για την υποχρέωσή του να εφαρµόζει τις διατάξεις του  
679/2016 Γενικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία 
Προσωπικών ∆εδοµένων & Ν 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
  
− O Ανάδοχος -συµπεριλαµβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή 

υπεργολάβους του- θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του  679/2016 Γενικού Κανονισµού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων & Ν 2472/1997 
όπως ισχύει, ή οποιωνδήποτε άλλων νόµων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν 
αυτόν και που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 
 

− Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα ενηµερώνει το άλλο αµέσως, µόλις διαπιστώσει 
οποιαδήποτε παράνοµη χρήση ή αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών και θα 
συνεργάζεται µε το µέρος αυτό µε κάθε εύλογο τρόπο, προκειµένου να το βοηθήσει 
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να επανακτήσει τα εµπιστευτικά στοιχεία και να παρεµποδίσει παράνοµη χρήση ή 
αποκάλυψή τους. 

  
− Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνεπάγεται, την 

κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και τη 
διεκδίκηση περαιτέρω αποζηµιώσεων και συνιστά σπουδαίο λόγο, για άµεση και 
µονοµερή λύση της παρούσας Σύµβασης, µε καταγγελία εκ µέρους του ∆Ε∆∆ΗΕ. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο ∆Ε∆∆ΗΕ  επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώµατά του 
που προβλέπονται από την παρούσα Σύµβαση και το νόµο και ειδικά το δικαίωµα 
αποζηµίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώσει πλήρως το 
∆Ε∆∆ΗΕ, για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήµατα, κόστη, βάρη, 
διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση µε ή συνέπεια οποιασδήποτε 
παράβασης σχετικής µε τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στις διατάξεις του 
παρόντος. 

 
− Ειδικότερα, ως προς τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες όπου θα περιέχονται και 

Προσωπικά ∆εδοµένα των πελατών/ καταναλωτών, ή προσωπικού, συνεργατών κλπ 
του ∆Ε∆∆ΗΕ και στις οποίες ο αντισυµβαλλόµενος θα έχει πρόσβαση, ο 
αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να διαχειρίζεται αυτές, όπως προβλέπεται σχετικά 
από την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Ν 2472/1997 & 2016/679 Γενικός Κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων) και να συµµορφώνεται στις εκάστοτε 
οδηγίες του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο οποίος λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα 
για την ασφάλεια για την προστασία τους. 

 
− Στο πλαίσιο αυτό, ο αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να προφυλάσσει τα Προσωπικά 

∆εδοµένα των οποίων λαµβάνει γνώση ή επεξεργάζεται, από κάθε τυχαία ή αθέµιτη 
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη 
µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρά η αντιγραφή, αποθήκευση, 
αναπαραγωγή, διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον 
αντισυµβαλλόµενο σε τρίτους. 

  
− Σε κάθε περίπτωση, µόλις ο ανάδοχος διαπιστώσει οποιαδήποτε τυχόν παράνοµη 

χρήση ή αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών, θα ενηµερώνει αµέσως το 
∆Ε∆∆ΗΕ, και θα συνεργάζεται µε κάθε εύλογο τρόπο, προκειµένου να βοηθήσει ώστε 
να επανακτηθούν τα εµπιστευτικά στοιχεία και να παρεµποδίσει παράνοµη χρήση ή 
αποκάλυψή τους. 

 
5.   Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αναδόχου µε την Εταιρεία, 
για οποιοδήποτε λόγο, ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία, ακόµα και πριν τη 
λύση ή την καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ µέρους της Εταιρείας η µε 
οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ µέρους του Αναδόχου, αυτός 
είναι υποχρεωµένος: 
 
α. να σταµατήσει αµέσως να κάνει χρήση των Εµπιστευτικών Πληροφοριών, 
 
β. να παραδώσει αµέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείµενα ή έγγραφα τα 
οποία περιέχουν Εµπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά 
παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και 
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γ. να ανακοινώσει εγγράφως τον πλήρη κατάλογο των ονοµάτων και διευθύνσεων 
των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Ανάδοχος έχει ανακοινώσει Εµπιστευτικές 
Πληροφορίες, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών. 
 
5.1  Ρητά συνοµολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του 
Αναδόχου µε την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του Άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας. 
 
6. Ρητά συµφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνει µε την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε θετικής ή/και αποθετικής ζηµίας της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
 
7. Πέρα από τη συµβατική και κατά νόµο αστική του ευθύνη, ο Ανάδοχος φέρει και 
ποινική ευθύνη σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις για την προστασία του 
Επαγγελµατικού και Βιοµηχανικού Απορρήτου, ιδία δε µε το Άρθρο 371 του Ποινικού 
Κώδικα και τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17, 18 του N. 146/1914 περί Αθέµιτου 
Ανταγωνισµού, καθώς και τις διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας περί 
υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και µη εκµετάλλευσης εµπιστευτικών πληροφοριών. 
  
8. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο µε την παρούσα οποιαδήποτε 
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εµπορικά µυστικά, πνευµατικά 
δικαιώµατα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα βιοµηχανικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 
9. Ρητά συµφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει 
από την παρούσα Σύµβαση αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας. 
 
10. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συµφωνιών της παρούσας Σύµβασης θα 
γίνεται µόνο γραπτά, συµφωνουµένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και ρητά 
αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου µέσου απόδειξης και αυτού ακόµα του όρκου. 
 
11. Με την επιφύλαξη της παρ. 5.1. ανωτέρω, η παρούσα Σύµβαση ισχύει από την 
υπογραφή της και µέχρι την µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας µεταξύ της 
Εταιρείας και του Αναδόχου. 
  
Αφού συνοµολόγησαν, συµφώνησαν και αποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλαχτα τα 
παραπάνω οι συµβαλλόµενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύµβαση, η 
οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα 
συµβαλλόµενα µέρη έλαβαν από ένα αντίγραφό της. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ                         ΓΙΑ ΤH ∆Ε∆∆ΗΕ A.E. 
 

 

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
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 ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
ΔΠΑ/EΠ-6853/2018
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
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)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
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“Υπηρεσίες Μεταφορών για τις Μονάδες της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής
(ΔΠΑ)”
Σύντομη περιγραφή:
“Υπηρεσίες Μεταφορών για τις Μονάδες της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής
(ΔΠΑ)”
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
ΔΠΑ/ΕΠ-6853/2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

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

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
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❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) 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 διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

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

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

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

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
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).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 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;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
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
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 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;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
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
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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.
-

-17-





Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
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Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
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Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος κύκλος εργασιών
-
---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
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-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, 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]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης 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 οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

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