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ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΑ 85511 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Συστήματα 

Δορυφορικού Εντοπισμού θέσης 

GNSS 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ΔΕΔΔΗΕ), δια της Διευθύνσεως 

Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγησιλάου 56-58, 

έχοντας υπόψη: 

 

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

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

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

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

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

3. Την με αρ. 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 Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ»,  

4. Την με αρ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απόφαση «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» 

5. Το ΣΟΔΙΔ Ι/έκδοση 2η/13.10.2000 που αφορά την παροχή εξουσίας 

υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ,  

 

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με τη χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» του 

διαδικτυακού τόπου www.marketsite.gr, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ ανά είδος για 

την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 και στο Παράρτημα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

της παρούσας.  

 

 

Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού.  

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι 

διατάξεις που μνημονεύονται ανωτέρω.  
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Δορυφορικού Εντοπισμού θέσης GNSS»  
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Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)  

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)  

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΔΕΔΔΗΕ και  συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ 
2014-2020 και  από Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΔΕ στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία».  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύμβαση Προμήθειας  

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV  
38112100-4: Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και 

παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα)  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη Προσφορά βάσει  τιμής.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η εκτιμώμενη αξία  της σύμβασης ανέρχεται  σε : 
● 360.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)  
● 446.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)  
Το παραπάνω ποσό είναι ενδεικτικό, με την έννοια ότι  
η υπέρβασή του δεν οδηγεί  από μόνη της σε απόρριψη 
της προσφοράς.  

Το δικαίωμα προαίρεσης της προμήθειας αφορά στη 
μείωση της ποσότητας μέχρι ποσοστού δέκα  (10%) 
τοις εκατό επί  της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς 
μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας και  συνίσταται  
σε μείωση κατά : 
● 36 .000 € (χωρίς ΦΠΑ)  
● 44.640 € (με ΦΠΑ 24%)   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

ΔΕΔΔΗΕ και  συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ 
2014-2020 και  από Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΔΕ στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία».  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 

έναν (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

28/02/2019  
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

19/03/2019  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

26/03/2019 και  ώρα 15:00  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται  μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην 
διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη 
www.marketsite.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 
www.deddie.gr  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΠΥΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr (ηλεκτρονική 
υποβολή)  
Διεύθυνση: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56 -58, 104 36 Αθήνα (έντυπη 
Προσφορά) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (οροφ. 6 ο ς,  γρ.606)  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των  ηλεκτρονικών  προσφορών και ώρα 
10:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ  

-  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΔΕΔΔΗΕ   

04/03/2019  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ  

28/02/2019  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1.1. ANTIKEIMENO: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για την προμήθεια Συστημάτων Δορυφορικού Εντοπισμού θέσης GNSS 

που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV] 

38112100-4).  

1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία  της σύμβασης ανέρχεται σε 

360.000,00€ (τριακόσια εξήντα χιλιάδες ευρώ), πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας 

και αναφέρεται στο  Παράρτημα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ.  

Το παραπάνω ποσό είναι ενδεικτικό, με την έννοια ότι η υπέρβασή του δεν οδηγεί 

από μόνη της σε απόρριψη της προσφοράς.  

Το παρόν έργο  προβλέπεται να  ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και να 

χρηματοδοτηθεί με ιδία συμμετοχή του φορέα και από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

1.3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας. 

1.4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

 

1.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:    

 Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του εκδιδόμενη κατά την 

κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης:  

Να μειώσει την ποσότητα μέχρι ποσοστού δέκα (10%) τοις εκατό επί της αξίας της 

αρχικής σύμβασης χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας.  

Οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος και 

είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες 

απαιτήσεις. 

 

1.6. Οι συμβατικές ημερομηνίες παράδοσης μπορούν να παραταθούν, με 

συμφωνία των μερών, μέχρι και ποσοστό 50% του συμβατικού χρόνου 

παραδόσεων για μέρος ή για το σύνολο των υπολειπόμενων παραδόσεων, υπό την 

προϋπόθεση ότι η συμφωνία θα συνάπτεται μέχρι την έκδοση εντολής παραλαβής 

οποιασδήποτε τμηματικής παράδοσης και θα αφορά σε επόμενες τμηματικές 

παραδόσεις. 

 

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

2.1. Η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων στις 28/02/2019 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr από τις 04/03/2019.  

2.2. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και 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 ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr. 

http://www.deddie.gr/
http://www.marketsite.gr/
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2.3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός 

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

όρων του διαγωνισμού. 

2.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις 

σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του Συστήματος. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε 

περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση 

τροποποίησης όρων της παρούσας για την οποία χορηγείται παράταση της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες και 

διευκρινήσεις χορηγούνται μόνο επί των διατάξεων που τροποποιούνται. Τα 

ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr του 

Συστήματος. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται είτε μετά την 

παραπάνω προθεσμία είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα αιτήματα που θα υποβληθούν 

το αργότερο (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 στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» στην 

διαδικτυακή πύλη του Συστήματος και στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ. 

2.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των 

προσφερόντων σχετική με την παρούσα διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων 

πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με: 

• την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία». 

• την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του διαγωνισμού 

• την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς». 

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που 

αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο 

καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης 

εγγράφων μέσω του Συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη 

της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή 

υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά 

το νόμο εορτάσιμη 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. 
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3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» 

μέσω του διαδικτυακού τόπου www.marketsite.gr 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της ανωτέρω 

διαδικτυακής πύλης. 

3.3. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τις 04/03/2019 και ώρα 15:00 έως 

τις 26/03/2019 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφοράς). 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 βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 

Β’ 401/2013).  

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 τον ΔΕΔΔΗΕ, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF που 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 

2.5  της παρούσας μέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. 

2. Γνωμοδοτικά όργανα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι: 

Η Επιτροπή Αποσφράγισης η οποία είναι αρμόδια για τoν έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.5  της παρούσας και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα («sourceONE» - www.marketsite.gr) 

ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής:  

5.1.1. Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας 

(https://register.marketsite.gr), την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

5.1.1.1. Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση 

αποδίδονται σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης 

και χρήσης του Συστήματος.  

http://www.marketsite.gr/
http://www.marketsite.gr/
https://register.marketsite.gr/
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5.1.1.2. Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

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

εγγραφή τους είτε συμπληρώνοντας τον Αριθμό Ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

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

STORK.  Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση αποδίδονται σε αυτούς τα απαραίτητα 

διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.  

5.1.1.3. Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες δύο 

περιπτώσεις, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται αποστέλλοντας είτε 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

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

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα και με τους προβλεπόμενους όρους 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να   

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

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

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.   

5.1.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο 

υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

5.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς, ήτοι φυσικά και νομικά 

πρόσωπα καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις φυσικών ή και 

νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα: α) Σε ένα κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) Σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή γ) Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Σ.Δ.Σ. ή δ) Σε τρίτες χώρες, που 

δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Προϋπόθεση του δικαιώματος συμμετοχής είναι η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας και η πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

5.2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν 

αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 

306 του ν. 4412/2016 για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός. 

5.2.3. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να 

προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

Κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/ προσωρινής σύμπραξης, η οποία υποβάλλει 

προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την 

κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της συμβάσεως, η 

ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 
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απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της 

εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά. 

5.2.4. Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας/ένωσης/ 

προσωρινής σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Σε περίπτωση 

παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι προσφορές που 

υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 

5.2.5. Δεν 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.   

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: 

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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008 για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-11-0088, σ. 42). 

6.1.1.2. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-06-1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

6.1.1.3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27-11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

6.1.1.4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης 

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13-06-2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

6.1.1.5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-10-2005, «σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας» (EE L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με τον ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

6.1.1.6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

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

Συμβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 

4198/2013 (Α΄ 215).  
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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. Είναι 

δυνατή παρέκκλιση από τους πιο πάνω λόγους αποκλεισμού σε περίπτωση που 

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος  ή ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

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

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

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

είχε τη δυνατότητα να προβεί στην εξόφληση των οφειλόμενων φόρων ή 

εισφορών μαζί με, κατά περίπτωση, τους δεδουλευμένους τόκους ή προστίμων ή 

στην  υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

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/Δ1632/2011 (Β` 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 

 

Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

6.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του 

Προσαρτήματος Β` του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

6.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 5 του Ν, 

4412/2016 μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά παρέκκλιση να μην αποκλείει έναν οικονομικό 
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φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων της παρ. 6.1.3.2 υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

6.1.4.  Εκείνος για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

6.1.5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

6.1.6. Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την 

πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της 

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

4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

6.1.7. Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

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

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας.  

6.1.9. Εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

6.1.10. Εκείνος που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 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 διοικητικού, διευθυντικού 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.) τους 

διαχειριστές,  

6.2.2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

6.2.3. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 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 ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης. 

6.4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ 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 «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς του στοιχεία, από τα οποία να 

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

του, παρ’ ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
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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 

ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 

του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 

ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω 

Επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση 

της ως άνω προθεσμίας ο ΔΕΔΔΗΕ αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και η απόφαση με 

την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ’ αυτής κοινοποιείται στην 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

7.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον ο 

προσφέρων: 

7.1.1.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  

7.1.1.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/τεχνική ικανότητα του 

προσφέροντα απαιτείται:  

7.1.1.1.1. Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα 

συναφές προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. 

7.1.1.1.2. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση συναφών 

συμβάσεων, η αξία των οποίων να ανέρχεται συνολικά σε 35.000 

(τριάντα πέντε χιλιάδες) ευρώ κατά την τελευταία τριετία.  

7.1.1.2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων, η 

απαιτούμενη εμπειρία στην εκτέλεση των συμβάσεων απαιτείται να 

συγκεντρώνεται τουλάχιστον από ένα μέλος της 

 

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. Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων 

αφορά στα κριτήρια του άρθρου 7.1. της παρούσας (που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του προσφέροντος ή του 

αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική 



 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΑ 85511 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Συστήματα Δορυφορικού 

Εντοπισμού θέσης GNSS 

 

Σελ. 16 από 82 

 

 

επαγγελματική εμπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, 

για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες.  

7.3. Υπό τους ίδιους όρους, μια ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη μπορεί 

να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων.  

 

 

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:  

Επειδή το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης του 

άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, 

δεν απαιτείται έλεγχος της ονομαστικοποίησης των μετοχών των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία.  

 

 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος υλικού. 

9.2. Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή για το 

ίδιο είδος και είναι οι προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση θα 

διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια 

Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων. 

9.3. Αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό 

της, ο ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ 

αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρερχόμενα στοιχεία 

δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που 

προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι 

ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις του 

άρθρου 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώσει, ότι μία 

προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι’ αυτόν τον 

λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι 

σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας που θα του τάξει για τον σκοπό 

αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνα με την εσωτερική αγορά 

κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς 

εξ αυτού του λόγου ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Για 

την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την 

εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ ο προσφέρων 

προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, τα έγγραφα του άρθρου 313 παρ. 5 

του ν. 4412/2016.  
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9.4.  Κάθε προσφορά που περιέχει προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών με τις 

οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συνάψει σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια 

συμφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των 

επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών και 

με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, 

(μπορεί να) απορρίπτεται, όταν η αναλογία των προϊόντων καταγωγής τρίτων 

χωρών, όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό ΕΚ 952/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας των 

προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Προκειμένου να καθορισθεί η 

αναλογία προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες 

χώρες, στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 

με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προκειμένου να καθοριστεί η αναλογία 

προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις 

οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα της οδηγίας 2014/25 με απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  

9.5. Μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφορών που είναι ισοδύναμες με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης του άρθρου 9 της παρούσας προτιμάται η προσφορά που δεν 

μπορεί να απορριφθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 314 του ν. 

4412/2016. Οι τιμές των προσφορών αυτών θεωρούνται ισοδύναμες, για τους 

σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιμών δεν υπερβαίνει το 

3%. Δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου, 

όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον ΔΕΔΔΗΕ να αποκτήσει εξοπλισμό με 

διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφιστάμενου εξοπλισμού, 

πράγμα που θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή 

τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.  

 

 

 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ  

10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό 

διάστημα ίσο με 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

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

της. 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.  

 

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

11.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή 

εγγυήσεως συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 

δύο  τοις εκατό (2 %) του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα 7.200,00€. 

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

από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια των περιπτώσεων β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/2016, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα δικαίωμα 

αυτό, ή από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να ανταποκρίνεται στο 
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υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί επίσης να παρέχεται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπερ ού η εγγύηση δικαιούχο.  

11.3. Η εγγύηση ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

11.4. Στον ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες, αν δεν έχει συντρέξει 

λόγος κατάπτωσης, ως εξής: α) Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

άσκησης ένστασης/προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

ένστασης/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.  

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 

ΔΕΔΔΗΕ αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από 

τον ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα άρθρα 6 και 7 της παρούσας.  

 

12. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση ή υποβολή δείγματος.  

 

13. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

13.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι 

προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά, ενώ τα Τεχνικά φυλλάδια και οι τεχνικοί/ 

εμπορικοί όροι υπάρχει δυνατότητα 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 

στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και περιέχει δύο 

(2) Υποφακέλους και συγκεκριμένα: α) Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» και β) Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Τα στοιχεία της 

προσφοράς που συντάσσονται/παράγονται από τον προσφέροντα φέρουν 

http://www.marketsite.gr/
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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 τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του ηλεκτρονικού 

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

οικονομικός φορέας υποβάλει, υποχρεωτικά, σε έντυπη μορφή και μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής 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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΑ 85511/2018 (αριθμός 

διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ). 

Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: … 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

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

Μετά την υποβολή της προσφοράς ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπλέον 

σε έντυπη  μορφή και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο της τεχνικής 

προσφοράς κρίνει σκόπιμο.  

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, υποβάλλονται 

στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από τον οικονομικό 

φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Για να ληφθεί υπόψη από 

τον ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός στοιχείων της προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει  

στον οικείο υποφάκελο να περιλαμβάνεται και  σχετική αιτιολόγηση, στην οποία να 

αναφέρονται ρητά όλες οι σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, καθώς και οι 

συγκεκριμένοι λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη πληροφορία είναι 

εμπιστευτική. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 

τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

13.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

13.2.1.  Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα 2. 
  

13.2.2.  Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ), στο οποίο ο προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 6 και 7 της παρούσας για τη συμμετοχή του. Ως προς το ΤΕΥΔ 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

13.2.2.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει το ηλεκτρονικό ΤΕΥΔ για τον παρόντα 

διαγωνισμό και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή αρχείων .doc και PDF. Τα αρχεία 

αυτά έχουν αναρτηθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παρούσας 

διακήρυξης. Το υπογεγραμμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αρχείο ΤΕΥΔ 

μορφής .pdf αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ενώ το αρχείο .doc έχει 

αναρτηθεί για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν την απάντησή τους.  
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13.2.2.2. Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά το αρχείο μορφής .doc 

από το χώρο το διαγωνισμού, το αποθηκεύει στον υπολογιστή του και εν συνεχεία 

συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία και παράγει την απάντησή του σε μορφή 

αρχείου pdf υπογεγραμμένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

13.2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποβάλει το υπογεγραμμένο ΤΕΥΔ σε μορφή 

.pdf και σε μορφή .doc στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά».  

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, 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. 

13.2.2.4. Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρους Αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού 

και της Σύμβασης (Παράρτημα 4), υπογεγραμμένη σύμφωνα με την παρ. 2.5.  

13.2.3.  Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτές.  

13.2.4.  Στην περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων 

σύμφωνα με το άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά 

πεδία του ΤΕΥΔ και ΤΕΥΔ θα υποβάλλεται και από τον τρίτο. 

13.2.5.  Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο ΤΕΥΔ δήλωση 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.  

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

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη 

συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας.  

 

Β. Τεχνική Προσφορά: 

13.2.7.  Αρχείο τεχνικής προσφοράς συστήματος. Συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και 

επισυνάπτεται στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» 

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

οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τo ηλεκτρονικό αρχείο (εκτύπωση 

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

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα  με την παράγραφο 

2.5 της παρούσας, και επισυνάπτεται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της 

ηλεκτρονικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική 

υποβολή της προσφοράς, το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 

ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα 

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

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

υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα 
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σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο 

τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.  

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

από τον προσφέροντα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν: 

13.2.9.  Ποσότητα και είδος των προσφερόμενων υλικών. Για τον σκοπό 

αυτό οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

σύμφωνα με τo Παράρτημα 5. 

Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στην συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού πεδίου θα πρέπει να 

είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

 

13.2.10.  Δήλωση του Διαγωνιζόμενου σχετικά με τον τύπο του 

προσφερόμενου προϊόντος. 

13.2.11.  Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 

με αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πωλήσεων, 

απασχολούμενο προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή 

δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών κλπ). Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 η οποία να είναι σε ισχύ και να καλύπτει το 

πεδίο παραγωγής των υπό προμήθεια υλικών. Σημειώνεται ότι ο προσφέρων θα 

δίνει στοιχεία επικοινωνίας του οίκου πιστοποίησης καθώς και οποιαδήποτε άλλα 

σχετικά στοιχεία του ζητηθούν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, τα οποία 

θα διευκολύνουν την επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού ISO 9001. 

Επιπλέον, θα προσκομίζεται δήλωση, ότι ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη ανανέωση του πιστοποιητικού ISO 9001 του εργοστασίου 

κατασκευής, καθ’ όλη τη διάρκεια τυχόν σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ. Το εργοστάσιο 

κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επάρκεια εξοπλισμού μετρήσεων και ποιοτικού 

ελέγχου. ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα επιτόπιας εξέτασης των δυνατοτήτων του 

εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου υλικού. 

13.2.12.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δεσμεύεται απέναντι στο ΔΕΔΔΗΕ ότι ο χρόνος παράδοσης του 

εξοπλισμού θα είναι ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

Σύμβασης και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του θα είναι διάρκειας δύο (2) 

ετών από την εγκατάσταση και την οριστική παραλαβή του. 

13.2.13.  Κατάλογο πωλήσεων προϊόντων του προσφερόμενου τύπου (στους 

οποίους να αναφέρονται οι ποσότητες, τα έτη πώλησης και οι αγοραστές) ή 

οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία του κατασκευαστικού 

οίκου στην κατασκευή του προσφερόμενου υλικού. Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η συμφωνία του προσφερόμενου υλικού με 

τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σε περίπτωση αποκλίσεων, αυτές θα 

πρέπει να δηλώνονται σαφώς και να αιτιολογούνται. 

13.2.14.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι στην τιμή θα 

συμπεριλαμβάνεται και πρόγραμμα ταχύρρυθμης βασικής εκπαίδευσης 60 

χρηστών, σε 10 σεμινάρια διάρκειας δύο (2) ημερών – δύο (2) οκτάωρα πρωινής 

(συνολικής διάρκειας 64 ωρών) απασχόλησης – εκ των οποίων η μία μέρα σε 

εκπαίδευση χειρισμού και μετρήσεων στο πεδίο και η άλλη σε εκπαίδευση στο 

γραφείο. Η εκπαίδευση αυτή βαρύνει οικονομικά τον Ανάδοχο και θα 

πραγματοποιηθούν: 

2 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου για συνολικά 12 

άτομα,  
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2 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφερείας Κεντρικής Ελλάδας για συνολικά 11 

άτομα,  

4 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης για συνολικά 25 

άτομα και  

2 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής για συνολικά 12 άτομα. 

13.2.15.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου θα δηλώνονται ρητά τα 

ακόλουθα: 

α) ότι διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο εργαστήριο όσον αφορά τη δυνατότητα 

επισκευής και συντήρησης των οργάνων στην Ελλάδα, χορηγώντας μετά από κάθε 

επισκευή-συντήρηση, εγγύηση καλής λειτουργίας των οργάνων, διάρκειας 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Η εγγύηση αυτή αφορά επισκευές και 

συντηρήσεις που θα απαιτηθούν μετά τα δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής 

λειτουργίας. 

β) ότι αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση για την ύπαρξη αποθέματος 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) έτη από την τελευταία ημερομηνία 

παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου και  

γ) ότι σε περίπτωση βλάβης, καλυπτόμενης από την εγγύηση του κατασκευαστή, 

όπου ο χρόνος επισκευής υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να το αντικαταστήσει με άλλο ισοδύναμο, το οποίο εξυπηρετεί τον ίδιο 

λειτουργικό σκοπό, έως την οριστική επισκευή. 

13.2.16.  Όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά τεχνικά εγχειρίδια και 

πιστοποιητικά των κατασκευαστών καθώς και πληροφορίες, που καθορίζονται στην 

Διακήρυξη και την συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή, έτσι ώστε να φαίνεται ο 

προσφερόμενος τύπος και να δίνονται τα χαρακτηριστικά του. 

13.2.17.  Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά 

στοιχεία (εγχειρίδια, ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

των οργάνων του αιτούμενου εξοπλισμού και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που 

κρίνεται απαραίτητη για την τεχνική αξιολόγηση του). 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 

στοιχεία, κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

13.3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

13.3.1.  Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά επί 

ποινή απορρίψεως στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

επισυνάπτεται στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» 

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

οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο (εκτύπωση 

της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου (PDF), το οποίο υπογράφεται με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παράγραφο 

2.5 της παρούσας και επισυνάπτεται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της 

ηλεκτρονικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.   Κατά την συστημική 

υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 

ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα 

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

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

υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα 

σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο 

τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

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

εκτέλεσης της συμβάσεως.  
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13.3.3.  Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις 

και επιβαρύνσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος βαρύνει τον 

ΔΕΔΔΗΕ με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού 

τιμολογίου του προμηθευτή. Οι τιμές αυτές αφορούν παράδοση των υλικών στις 

Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ πάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή. Οι 

Περιφερειακές Αποθήκες, στις οποίες θα γίνει η παράδοση, και η κατανομή των 

υλικών σε αυτές, αναφέρονται στο Παράρτημα 12. Η κατανομή των υλικών στις 

Περιφερειακές Αποθήκες που αναφέρεται στο Παράρτημα είναι ενδεικτική και 

μπορεί να μεταβάλλεται με κάθε παραγγελία του ΔΕΔΔΗΕ. Η τιμή ανά είδος είναι 

ενιαία για όλες τις Αποθήκες.  

 

14. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

14.1. Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που 

αναφέρεται ανωτέρω.  

14.2. Αν υποβλήθηκε από οικονομικό φορέα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

14.3. Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από μία προσφορές από τον ίδιο οικονομικό 

φορέα είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης / κοινοπραξίας / προσωρινής σύμπραξης.  

14.4. Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά.   

14.5. Αν δεν αφορά ολόκληρη την ποσότητα. 

14.6. Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της  παρούσας 

ως προς τη μορφή των προσφορών ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 

14.7. Αν το επάγγελμα που ασκεί ο προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο 

οικείο Επιμελητήριο, όπως δηλώνεται στο ΤΕΥΔ δεν είναι συναφές προς το 

αντικείμενο της συμβάσεως. 

14.8. 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. 

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

άρθρο 10 της παρούσας.  

14.10.  Αν δεν περιλαμβάνει εγγύηση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

11 και το Παράρτημα 2 της παρούσας.  

14.11.  Αν στην οικονομική προσφορά η τιμή δεν είναι εκφρασμένη σε ευρώ ή 

περιέχει όρους αναπροσαρμογής του τιμήματος ή ρήτρα ξένου νομίσματος ή 

άλλους οποιουσδήποτε όρους μη προβλεπόμενους στην παρούσα. 

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

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

πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 

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

συμπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το άρθρο 15 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται 

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

ικανοποιητικές εξηγήσεις.  

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

απαιτήσεις της παρούσας.  

14.15.  Αν σε αυτή δηλώνεται χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος του 

προβλεπόμενου στο άρθρο 3 των Ειδικών Όρων του Σχεδίου της Σύμβασης.  

14.16.  Αν ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δηλώνεται στην προσφορά είναι 

ανεπαρκής για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή των προσφερόμενων 

υλικών.  
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14.17.  Αν ο προσωρινός ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα 

υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 17 της 

παρούσας. 

14.18.  Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το 

άρθρο 57 του Συντάγματος.  

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

οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

14.20.  Αν είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, και ο 

οικονομικός φορέας δεν παρέσχε ικανοποιητικές εξηγήσεις κατά το άρθρο 9 της 

παρούσας.  

 

15. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

15.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία 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 τον ΔΕΔΔΗΕ 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 

υποδείγματα που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση όρων της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση αυτή δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.  

15.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ 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 ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με 

τις λοιπές. 

15.3. 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.  

 

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16.1. Η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών 2 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και ώρα 10:00 πμ.  
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16.2. Κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

υποβληθέντων ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά». Αμέσως μετά η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση και 

των υποβληθέντων εντύπων φακέλων των προσφερόντων. Η επιτροπή 

μονογράφει τα στοιχεία που περιέχονται στους έντυπους φακέλους ανά φύλλο ή 

προβαίνει σε διάτρησή τους με ειδικό διατρητικό μηχάνημα. Αμέσως μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. 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.  

16.3. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» καθώς και των εντύπων φακέλων και συντάσσει αντίστοιχο 

πρακτικό, με το οποίο εισηγείται για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως 

απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά 

και τεχνικά).  

16.4. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαβιβάζεται  στον Διευθυντή 

Περιφέρειας Αττικής ο οποίος αποφασίζει. Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα 

αποτελέσματα του σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες. 

16.5. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των 

Υποφακέλων «Δικαιολογητικά 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. 

16.6. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και συντάσσει αντίστοιχο 

πρακτικό, με το οποίο εισηγείται:  

16.6.1.  Για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και 

16.6.2.  Για την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών.  

Η εισήγηση διαβιβάζεται στον Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής ο οποίος αποφασίζει.  

Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα αποτελέσματα του σταδίου «Οικονομική 

Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του Συστήματος στους προσφέροντες των οποίων 

οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν. 

16.7. Διευκρινίσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 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. 

 

17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

17.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή ειδοποιεί 

εγγράφως μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος εκείνον που 

προσέφερε τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση του είδους (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
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Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης.  

17.2. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα 7 της παρούσας. 

17.3. Τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται από τον 

οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής 

Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου» σε μορφή .pdf. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 

την ηλεκτρονική υποβολή τα ίδια δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην έδρα της 

Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.  

Τα δικαιολογητικά 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΠΑ 

85511/2018  (αριθμός διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ). 

Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού : … 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

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

17.4. Μέσα σε 6 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 στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενό 

του.  

17.5. 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 3 ημέρες.  

17.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6 και 7 της παρούσας είναι ψευδή ή 

ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ 

του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την 

κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης προσφέροντος για υποβολή 

δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν 

υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
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17.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με 

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

στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ως αποφαινόμενο όργανο για την 

έκδοση απόφασης είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.  

 

18. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

18.1. Αν μετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον 

προσφέροντα μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται 

στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισμού» - «Κριτήρια Ποιοτικής 

Επιλογής») και τις οποίες ο προσφέρων δήλωσε με την προσφορά του, ο 

προσφέρων οφείλει να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ αμελλητί και πάντως το αργότερο 

μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης κατά το άρθρο 17 της παρούσας.  

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

ανωτέρω μεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής.  

  

19. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

19.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου αποβεί θετικός, ο Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος ως 

αποφαινόμενο όργανο εκδίδει την πράξη κατακύρωσης.  

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρεται η προθεσμία αναστολής σύναψης της 

σύμβασης 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 και β) 

κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνον 

στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά 

της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

19.2. 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.  

 

20. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

20.1. 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 ΔΕΔΔΗΕ κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία 

συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης του ΔΕΔΔΗΕ. 

20.2.  Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 

4412/2016) και υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, 

όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 

4412/2016).  

20.3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και 

κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία 

υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης 

αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις τεχνικής 

αδυναμίας λειτουργίας του Συστήματος η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 

ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως 
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ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από 

την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά 

τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου 

αυτής. 

20.4. 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 διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

20.5. 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 Ν. 4412/2016, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ για τη διατήρηση της ισχύος 

της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει 

στη διάθεσή του. 

20.6. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της 

ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

20.7. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

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

363 παρ. 1 του ίδιου νόμου. 

 

21. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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

διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να 

αποφασισθεί, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην 

παρούσα, ιδίως στις ακόλουθες: 

21.1.1.  Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την προμήθεια 

των συγκεκριμένων υλικών. 

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

21.1.3.  Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν 

υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια 

νόθευσης του ανταγωνισμού. 

21.1.4.  Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα.  

21.1.5.  Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη 

ματαίωση. 

21.2. Σε περίπτωση ματαίωσης οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης.  

 

22. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

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

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

απόρριψή τους, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον ανάδοχο για το είδος/ομάδα ή τα 

είδη/ομάδες στα οποία αναδείχθηκε, 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.  
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22.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και η διαδικασία κατακύρωσης 

επαναλαμβάνεται με τον αμέσως επόμενο κατά σειρά κατάταξης προσφέροντα  και 

ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να 

υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

23. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

23.1. Οι ειδικοί όροι της συμβάσεως μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου αναφέρονται 

στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα 12 Άρθρο 23 «Ειδικοί Όροι».  

23.2. Τροποποίηση της συμβάσεως, μετά τη σύναψή της, μπορεί να γίνει μόνο με 

κοινή συμφωνία μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της συμβάσεως κατά το άρθρο 337 του Ν. 

4412/2016.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας: 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 

ΕΙΔΟΣ: Συστήματα Δορυφορικού Εντοπισμού θέσης GNSS 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

60 σετ 6.000€ 360.000€ 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Προς  

 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ     Ημερομηνία :  

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

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

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί  

σας, υπέρ του Διαγωνιζόμενού σας 

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

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

............................................................................ που εδρεύει 

ή κατοικεί στην ....................  

παραιτούμενοι  ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε 

όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του 

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

862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν 

δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε 

έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των 

ευρώ ………………………………….  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διακήρυξής σας και  των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων 

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

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν 

λόγω Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον 

παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, 

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

σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 

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

υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.  

 

Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά 

την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι  ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε 

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

εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα την υποχρέωση  να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς 

οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, 

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

απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια 

ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να 

ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή 
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προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα 

τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε 

δικαστική μεσεγγύηση.  

  

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

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

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

απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.  

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως 

μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της 

εγγυήσεως. 

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

Προς  

 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    Ημερομηνία :  

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

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

 

Σας γνωρίζουμε ότι  εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί 

σας υπέρ των Διαγωνιζομένων σας (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην 

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

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

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

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

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

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

ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 

παραιτούμενοι  ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της δίζησης και από το δικαίωμά μας να σας 

προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, 

ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα 

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

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

άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες 

μέχρι του ποσού των ευρώ 

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

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

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

συμμετοχή των εν λόγω Προμηθευτών στο διαγωνισμό με αριθ. 

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

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

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

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

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

διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των 

οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη 

τούτου.  

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των 

εν λόγω Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους 

στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτούς , και της 

παράδοσης απ’ αυτούς σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η 
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εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εκτέλεση της σύμβασης αυτής.  

 

Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε 

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

γνωστοποιήσετε, ότι  οποιοσδήποτε απ’ τους εν λόγω Διαγωνιζομένους 

παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με 

τη συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω 

διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την 

υποχρέωση  να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα 

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

αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να 

ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή 

προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με 

αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση 

αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση.  

 

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

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

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

απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση.  

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως 

μετά από γραπτή αίτησή σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της 

εγγυήσεως.  

 

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία  
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Προς  

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ      Ημερομηνία :  

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

Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 4  

 

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

του ευεργετήματος της δίζησης, και από του δικαιώματος 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 του Προμηθευτή σας 

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

εδρεύει ή κατοικεί 

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

...............μέχρι του ποσού των ευρώ      ................................................(€                         

) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε 

φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε  ο εν λόγω Προμηθευτή σας, σύμφωνα με 

τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την προμήθεια 

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

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

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

με αριθμό ......................................... αντίγραφο της οποίας 

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

 

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

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

λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει 

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

παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε 

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

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

πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του 

παραπάνω Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 

ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια 

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

δικαστική μεσεγγύηση. 

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

Προμηθευτής σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω 

Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό 

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 
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4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

 Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) 

υποβάλλω προσφορά για τον διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ 

85511/2018  της Υπηρεσίας σας.  

 Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού 

και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία: ………………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

  

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

 Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με 

την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική 

μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω προσφορά για τον διαγωνισμό 

της διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ 85511/2018  της Υπηρεσίας σας.  

 Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού 

και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι τους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία: ………………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

 Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 

(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας 

ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 

έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι 

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό ΔΠΑ 85511/2018  της Υπηρεσίας σας, υποβάλλουμε την προσφορά της 

ενώσεως/κοινοπραξίας στον διαγωνισμό αυτό.  
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 Με την παρούσα δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει γνώση όλων των όρων του 

διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχουμε μελετήσει με προσοχή, και 

ότι τους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία: ………………. 

1. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

2. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

3. Υπογραφή/Σφραγίδα: ………………  
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5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 

σχέση με τον διαγωνισμό της ΔΠΑ 85511/2018  διακήρυξής σας, υποβάλλω 

την παρούσα προσφορά:  

 

ΕΙΔΟΣ :  Συστήματα Δορυφορικού Εντοπισμού θέσης GNSS 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

Αριθμητικώς  

Ολογράφως  

 

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την 

ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή 

εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της ΔΠΑ 

85511/2018  διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:  

 

ΕΙΔΟΣ :  Συστήματα Δορυφορικού Εντοπισμού Θέσης GNSS 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

Αριθμητικώς  

Ολογράφως  
 

 

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 

(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας 

ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 

έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι 

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 



 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
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ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό ΔΠΑ 85511/2018  της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό 

αυτό υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:   

ΕΙΔΟΣ :  Συστήματα Δορυφορικού Εντοπισμού Θέσης GNSS 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

Αριθμητικώς  

Ολογράφως  

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 

σχέση με τον διαγωνισμό της ΔΠΑ 85511/2018  διακήρυξής σας, υποβάλλω 

την παρούσα οικονομική προσφορά:  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ  

Συστήματα Δορυφορικού 

Εντοπισμού θέσης GNSS 

αυξημένων δυνατοτήτων 

ασύρματης διασύνδεσης 

με υποστήριξη 

εφαρμογών RTK και PPK  

ΣΕΤ  60 

  

 
 

 

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την 

ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή 

εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της ΔΠΑ 

85511/2018  διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά:  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.  

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ  

Συστήματα Δορυφορικού 

Εντοπισμού θέσης GNSS 

αυξημένων δυνατοτήτων 

ασύρματης διασύνδεσης 

με υποστήριξη 

εφαρμογών RTK και PPK  

ΣΕΤ  60 

  

 
 

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 

(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας 

ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 

έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι 

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό ΔΠΑ 85511/2018  της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό 

αυτό υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά της 

ενώσεως/κοινοπραξίας:   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.  

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  

Συστήματα Δορυφορικού 

Εντοπισμού θέσης GNSS 

αυξημένων δυνατοτήτων 

ασύρματης διασύνδεσης 

με υποστήριξη 

εφαρμογών RTK και PPK  

ΣΕΤ  60 

  

 

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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6. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 

 

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

(επωνυμία μελών, έδρα) 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Διεύθυνση: ………………………… 

Ταχ/Δνση: ………………………… 

 

 

Ημερομηνία: ………….. 

ΔΗΛΩΣΗ 

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

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

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

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

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της διακήρυξης 

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

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

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

συμμετοχή στον διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

Οι δηλούντες: 

1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 

2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 

3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  
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7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα  

1. Τα νομιμοποιητικά  στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

προσφορά και συγκεκριμένα: 

1.1. Επί ανωνύμων εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

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

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του 

καταστατικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής 

του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και η πράξη συγκρότησής του σε σώμα. 

Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα 

υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά 

περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή 

στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, στην οποία 

θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν 

την προσφορά καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του Δήμου/ευρύτερης περιοχής, 

όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ο οποίος 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.2. Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

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

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του 

Καταστατικού καθώς τυχόν τροποποιήσεών του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων 

αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους 

για δημοσίευση 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή 

του/των Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το 

πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, 

καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου / ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την 

έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό που εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν 

είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και 

τα αποδεικτικά δημοσίευσης.  

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

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή 

των Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή 

τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο 

αντίκλητος, κάτοικος Δήμου/ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την έδρα της η 

Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 

έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 
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1.4. Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

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

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η 

συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση 

και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν 

την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου/ ευρύτερης περιοχής, 

όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

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 εκτέλεση της σύμβασης και θα ορίζεται 

κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης και των 

μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.  

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, 

ανάλογα με τη νομική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες 

παραγράφους, και  

γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους  

εκπροσώπους των μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής 

σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης (Σύμφωνα με το Παράρτημα 6). 

 

 

 

 

 

Β. Δικαιολογητικά 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 τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του και εκείνους που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  
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α) Στις περιπτώσεις εταιρειών ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.  

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 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 πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό 

πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.   

 

 

 

 

Γ. 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 όμοιων  συναφών 

προς την προκείμενη, όπως αυτές δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ που υποβλήθηκε με 

την προσφορά. Τα αποδεικτικά αυτά είναι: α) Αν ο πελάτης είναι δημόσιος 

φορέας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, 

σύμφωνα με τις διαδικαστικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα, β) Αν ο 

πελάτης είναι ιδιώτης, δήλωση του πελάτη. Από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να 

προκύπτει η ταυτότητα του πελάτη, το αντικείμενο της συμβάσεως, η 
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συμβατική αξία και ο χρόνος εκτέλεσής της. Κατ’ εξαίρεση, αν για κάποιο πολύ 

σοβαρό λόγο, που ανάγεται στον πελάτη και αναφέρεται συγκεκριμένα από 

τον προσφέροντα, είναι αδύνατη η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών καλής 

εκτέλεσης, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του μπορεί να αποδεχθεί δήλωση 

του ίδιου του προσφέροντος. 

3. Έγγραφο συνεργασίας του τελευταίου τριμήνου με τo δηλωθέντα στην 

προσφορά κατασκευαστικό οίκο, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεσμεύεται για την εκτέλεση της 

προμήθειας. 

4. Πιστοποιητικό ISO 9001 του δηλωθέντα στην προσφορά κατασκευαστικού 

οίκου, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 

 

Δ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

  

1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 

προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι 

πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

2. Δικαιολογητικά του τρίτου/ τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 

  

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

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

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

συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 

2. 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 εθνικής 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. 

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. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους 

τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο προσφερόμενος εξοπλισμός.  

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ο υποψήφιος πρέπει να διευκρινίσει εάν ο 
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προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί την αντίστοιχη προδιαγραφή σημειώνοντας 

«ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» συνοδεύοντάς το από επεξηγηματικά σχόλια.   

 

Είναι προφανές ότι προσφορές που δεν καλύπτουν κάποια από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές (απάντηση «ΟΧΙ») απορρίπτονται.   

 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφεται υποχρεωτικά, σαφής παραπομπή σε 

Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα 

Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές σχετικές τεχνικές περιγραφές που 

κατά την κρίση του Υποψηφίου τεκμηριώνουν την πλήρωση της αντίστοιχης 

Τεχνικής Προδιαγραφής.  

 

Είναι απαραίτητο οι παραπομπές να είναι πλήρεις, και κατά το δυνατόν 

συγκεκριμένες, ακολουθώντας τη μορφή:  

Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Στήλη 1, Παράγραφος 4, κλπ.  

 

Αντίστοιχα στην Τεχνική Προσφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει 

τη συμφωνία και θα σημειωθεί ο αύξων αριθμός της ζητούμενης τεχνικής 

προδιαγραφής (π.χ. Προδ. 1.3).  

 

Απλή κατάφαση, αναδιατύπωση ή επεξήγηση της τεχνικής περιγραφής δεν 

αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και της 

στήλης «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» για όλες τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους 

Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε 

περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του φύλλου συμμόρφωσης, 

τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

1.1 Ένα δέκτη GNSS με ενσωματωμένη τη GNSS κεραία, ο οποίος να μπορεί να ρυθμιστεί είτε σαν BASE είτε σαν ROVER.   

1.2 Ενσωματωμένο μέσα στο δέκτη UHF radio modem.                               
 
Ενσωματωμένο GSM/GPRS modem στο δέκτη και στο χειριστήριο. 

  

1.3 Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος σε εφαρμογές τόσο πραγματικού χρόνου όσο και 
μετεπεξεργασίας. 

  

1.4 Επίσης θα πρέπει το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού πεδίου να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.   

  2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

2.1 Στατικός εντοπισµός θέσης (Static) και (Fast Static) με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον ±3mm 
+ 0.5 ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον ±5 mm + 0.5 ppm 

  

2.2 Κινηματικός Εντοπισμός θέσης µε εκ των υστέρων επεξεργασία (Post-Processing Kinematic) με οριζοντιογραφική ακρίβεια 
τουλάχιστον 10mm ± 1ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15mm 
± 1ppm. 

  

2.3 Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Kinematic) με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10mm 
± 1ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15mm ± 1ppm. 

  

2.4 Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Tιme Kinematic) μέσω σύγχρονων πρωτοκόλλων (NTRIP) για 
δικτυακές εφαρμογές με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10mm ± 0.5ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 
15mm ± 0.5ppm. 

  

2.5 Διαφορικός εντοπισμός θέσης DGPS και SBAS σε πραγματικό χρόνο με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 1m και 
υψομετρική τουλάχιστον 1.5m 

  

  3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΚΤH GNSS   

3.1 Το προσφερόμενο μοντέλο δέκτη GNSS  να είναι το πλέον πρόσφατο του κατασκευαστικού οίκου και εν πάσει περιπτώσει 
μεταγενέστερο του 2012. 

  

3.2 Ο δέκτης να μπορεί να ρυθμιστεί να λειτουργεί είτε σαν BASE είτε σαν ROVER και να μπορεί να εκτελεί τις αντίστοιχες 
εφαρμογές. 
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3.3 Ο δέκτης να διαθέτει τουλάχιστον 220 κανάλια και, χωρίς να απαιτείται προς τούτο αναβάθμιση εξοπλισμού, να μπορεί να 
παρακολουθεί σήματα: 
 
(α) Των δορυφόρων GPS στις φέρουσες συχνότητες L1, L2, L2 C/Α & P(y)-code, L2C* καθώς και στη μελλοντική συχνότητα 
L5*. 
 
(β)Των δορυφόρων GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1, L2, L2 C/Α & P-code full wave carrier και στη μελλοντική 
συχνότητα L3*. 
 
(γ) Των δορυφόρων GALILEO στις φέρουσες συχνότητες E1, E5a, Ε5b. 
                                                                                                           
(δ)Των δορυφόρων SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS). 
 
(ε) Επίσης να έχει τη  δυνατότητα αναβάθμισης στα δορυφορικά συστήματα Chinese Compass system, Japan's Quasi-Zenith 
Satellite System και (QZSS) India's IRNSS system.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*Πιθανή αναβάθμιση λογισμικού για την υποστήριξη των συχνοτήτων αυτών θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή.                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

3.4 Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένη κεραία, η οποία  να έχει: 
 
(α) Να έχει μεγάλη ευαισθησία 2.5 dBi. 
 
(β) Ενισχυμένο Multipath Reduction με ειδικά φίλτρα και τεχνολογία για τη διόρθωση του σήματος λόγω του σφάλματος 
πολλαπλών διαδρομών στις μετρήσεις φάσεων και ψευδοαποστάσεων. 

 
(γ) Δυνατότητα εντοπισμού δορυφόρων σε χαμηλά υψόμετρα 15 μοιρών (Elevation Mask). 

  

3.5 Ο δέκτης  για την ασύρματη επικοινωνία του με το χειριστήριο πεδίου σε αποστάσεις έως και 10 m (στο ύπαιθρο) να διαθέτει 
τεχνολογία Bluetooth. 

  

3.6 Ο δέκτης να διαθέτει ασύρματες διασυνδέσεις: 
 
1) Bluetooth ver 2.1 ή νεώτερο,  
 
2) WiFi 802.11 b/g/n,  
 
3) 3.5G ή μεταγενέστερο, Dual band GSM/GPRS modem (900, 1800 MHz)  

  

3.7 Ο δέκτης να μπορεί να καταγράφει πρωτογενή δορυφορικά δεδομένα με ρυθμό (update rate), τουλάχιστον 10Ηz και να έχει 
δυνατότητα αναβάθμισης έως 20 Hz. 
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3.8 Ο δέκτης να μπορεί να καταγράφει RTK/DGPS Rover και Base δορυφορικά δεδομένα με ρυθμό τουλάχιστον 10Ηz και να έχει 
δυνατότητα αναβάθμισης έως 20 Hz. 

  

3.9 Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της καταγραφής αρχείων πρωτογενών δορυφορικών μετρήσεων από κουμπιά του ίδιου 
του δέκτη, χωρίς τη χρήση χειριστηρίου. 

  

3.10 Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη του δέκτη που να ενημερώνουν το χρήστη τουλάχιστον για την κατάσταση της 
λειτουργίας του, τον αριθμό των δορυφόρων που παρακολουθούνται, τη λειτουργία των modem και την επάρκεια των 
μπαταριών. 

  

3.11 Οι  προσφερόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (συσσωρευτές) Lithium-ion του δέκτη να ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο 
σώμα να είναι αποσπώμενες για την εύκολη εναλλαγή και αποφυγή ανοίγματος ολόκληρου του δέκτη για τον έλεγχο αυτών 
και να επαρκούν για 10 ώρες λήψης μέσω ραδιοεπικοινωνίας και 10 ωρών μέσω GPS/GPRS επικοινωνίας συνολικής RTK 
λειτουργίας. 

  

3.12 Να διαθέτει θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας από πηγή ρεύματος.   

3.13 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη με δυνατότητα για καταγραφή τουλάχιστον 480 ωρών και ρυθμό ανανέωσης σήματος 1Hz από 
τις συχνότητες L1 L2 με λήψη 14 δορυφόρων κατά μέσο όρο. 

  

3.14 Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -20°C έως +60°C.   

3.15 (α) Να είναι ανθεκτικός σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP67.  
 
(β) Να είναι ανθεκτικός σε πτώση από ύψος 2m σε σκληρή επιφάνεια. 
 
(γ) Να είναι ανθεκτικός σε δονήσεις. 

  

3.16 Ο δέκτης που ρυθμίζεται ως BASE να είναι σε θέση να καταγράφει πρωτογενή δορυφορικά δεδομένα 
(raw data) και ταυτόχρονα να εξάγει RTΚ διορθώσεις.  

  

3.17 Να διαθέτει ενσωματωμένα UHF modem  τουλάχιστον 1 Watt για μεγαλύτερη εμβέλεια στη ραδιοζεύξη μεταξύ των δεκτών 

και δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών ισχύων. 

  

3.18 Το συνολικό βάρος στυλεού - rover δέκτη (με UHF modem, δύο μπαταρίες και κεραίες)- χειριστήριο και βάση στήριξης 
χειριστηρίου και ράβδο, για την πλήρη λκειτουργία RTK, να μην ξεπερνά τα 3,5 Kgr, χωρίς τις συσκευασίες μεταφοράς τους. 

  

3.19 O δέκτης να έχει τη δυνατότητα χρήσης, ως εναλλακτική πηγή ενέργειας, μπαταριών, επιπλέον αυτών της παραγράφου 3.11, 
για να επεκτείνεται ο χρόνος μέτρησης για 2.5 ώρες. 
Η προδιαγραφή αυτή δεν είναι απαραίτητο να πληρείται μόνο εφόσον οι μπαταρίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.11. 
εξασφαλίζουν επάρκεια τουλάχιστον 10+2,5 ωρών. 
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3.20 Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει αποσπώμενη κάρτα μνήμης SDHC 4GB με δυνατότητα επέκτασης έως 32GB του εμπορίου, 
προσβάσιμες από το χρήστη, για την αποθήκευση και τη μεταφορά των δεδομένων μέσω card reader στον Η/Υ αποφεύγοντας 
τη μεταφορά των δεκτών στο γραφείο, προς διευκόλυνση του χρήστη. 
 
Εναλλακτικά, θα πρέπει να διαθέτει θύρα USB και να υποστηρίζεται η αποθήκευση δεδομένων σε USB Flash Drive. 

  

  4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ RTK ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   

4.1 Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστη FIXED λύση ακόμη και σε δύσκολα 
περιβάλλοντα, όπως σε αστικό ιστό, ή κάτω από φύλλωμα δέντρων.  

  

4.2 Να υποστηρίζονται οι τεχνικές εντοπισμού πραγματικού χρόνου: Single-Base RTΚ, Network RTK, Single-Base DGPS, Network 
DGPS.  
 
Να υποστηρίζουν δικτυακές τεχνικές για RTK και υποστήριξη των υπηρεσιών του HEPOS, ή άλλων ιδιωτικών δικτύων 
σταθμών αναφοράς. 

  

4.3 Να υποστηρίζει πλήρως ανεξάρτητη επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις τόσο σε 
Standalone λειτουργία όσο και RTK με χρήση δορυφόρων είτε GPS μόνο, είτε GALILEO μόνο, είτε GLONASS μόνο, είτε 
BEIDOU μόνο ή ανάμεικτα.  

  

  5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

5.1 Τα UHF Radio Link να έχει εμβέλεια 10 km σε οπτική επαφή, εξαρτώμενη από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, παρεμβολές κλπ.   

5.2 Τα UHF Radio Link να διαθέτουν: 
  
1) τεχνολογία προστασίας έναντι παρεμβολών και  
 
2) δυνατότητα εναλλαγής σε τουλάχιστον 50 κανάλια με βήμα καναλιού 12.5KHz ή 25KHz και  
 
3) να χρησιμοποιεί σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας για συμβατότητα με τους γεωδαιτικούς δέκτες GNSS της αγοράς. 

  

5.3 Να διαθέτουν GSM/GPRS modem Dual Band (900/1800 MHz) ή μεταγενέστερης συμβατής τεχνολογίας για τις ίδιες 
συχνότητες στο δέκτη και στο χειριστήριο. 

  

  6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

6.1 Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional και να περιλαμβάνει το Microsoft 
Office Mobile Applications, Microsoft internet explorer Mobile, Microsoft Office Mobile, Microsoft Windows Media Player 10 
Mobile, Microsoft Active Sync. 

  

6.2 Να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 800MHz.   
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6.3 Να διαθέτει ενσωματωμένη πυξίδα και αλτίμετρο είτε αντίστοιχες εφαρμογές, ενσωματωμένο GPS SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS) 
20 καναλιών L1 C/A για αυτόνομη χρήση του ανεξάρτητα από τους GNSS δέκτες για εφαρμογές αναγνώρισης, χαρτογραφίας 
και πλοήγησης. 

  

6.4 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής ΤFΤ τουλάχιστον 3.5'', υψηλής ευκρίνειας σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και 
ανάλυσης τουλάχιστον 640x480 pixels και αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. 

  

6.5 Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με Η/Υ και τη μεταφορά δεδομένων, θύρα Audio output ή εναλλακτικά 
δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών μέσω Bluetooth, μικρόφωνο, ηχείο, και θύρα τροφοδοσίας για την φόρτιση της μπαταρίας 
απευθείας στο χειριστήριο. 

  

6.6 Να έχει εσωτερική μνήμη RAM 256ΜΒ και χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων NAND Flash 4GB για την ασφαλή 
καταγραφή των RTK εφαρμογών. 

  

6.7 Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικής κάρτας μνήμης SDIO/SDHC, με ενωσματωμένο SDIO  card slot.   

6.8 Να διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth 2.0+EDR τεχνολογία για την ασύρματη επικοινωνία του με τον δέκτη GNSS.   

6.9 Να συνδέεται μέσω του Bluetooth με σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, ώστε να παρέχεται στο χρήστη πρόσβαση στο Internet για 
αποστολή και λήψη στοιχείων μέσω e-mail. 

  

6.10 Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μία μπαταρία Li-ion για χρήση 8 ωρών συνολικής λειτουργίας υπό φυσιολογικές 
συνθήκες. 

  

6.11 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -20°C έως +60°C.   

6.12 Να είναι ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP67 και να αντέχει θερμοκρασία αποθήκευσης 
από -30°C έως +70°C. 

  

6.13 Να είναι ανθεκτικό σε επαναλαμβανόμενες πτώσεις από τουλάχιστον 1,2 m στο έδαφος.   

6.14 Να διαθέτει πλήρες εικονικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο τύπου QWERTY καθώς και φυσικά πλήκτρα ελέγχου της συσκευής.   

6.15 Να διαθέτει ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή τουλάχιστον 5.0 Megapixel Auto Focus.   

6.16 Να διαθέτει ενσωματωμένη Wi-Fi (802.11 b/g) τεχνολογία.   

6.17 Το χειριστήριο να μην ζυγίζει περισσότερο από 650gr.   

6.18 Να διαθέτει GSM/GPRS modem ενσωματωμένο, DUAL BAND 900/1800 MHz.   

6.19 Να διαθέτει ελληνικό μενού.   

  7. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ   

7.1 Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα την ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να 
υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει επίσης τα νέα συστήματα HEPOS 
GGRS87/TM87 και HTRS07/TM07. 
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7.2 Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως αριθμός λαμβανόμενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς 
DOΡ και πίνακα με στοιχεία από τους λαμβανόμενους δορυφόρους. 

  

7.3 Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες είτε για RTK είτε για post-processing 
τοπογραφικές εφαρμογές. 

  

7.4 Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής .DXF και αρχείων συντεταγμένων μορφής 
ASCII καθώς και αρχεία raster (jpeg, geotίf, bmp). 

  

7.5 Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε 
ορθομετρικά. 

  

7.6 Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων (points) και η ένωση αυτών με γραμμές (lines).   

7.7 Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο.   

7.8 Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης (stake-out) . Η χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για εύκολο 
προσδιορισμό των σημείων. 

  

7.9 Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης.   

7.10 Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας.   

7.11 Να παρέχει δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των λαμβανομένων διορθώσεων είτε μέσω  του UHF- Radio Link, είτε μέσω 
του GSM GPRS-modem κατά την εκτέλεση των RTK και DGPS εφαρμογών. 

  

7.12 Να υποστηρίζει τη σύνδεση Laser αποστασιόμετρου για την αυτόματη μέτρηση απρόσιτων σημείων. Επίσης να είναι σε θέση 
να συνδεθεί και να καθοδηγεί Total Station. 

  

7.13 Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού σημείων 
με αζιμούθια και αποστάσεις κ.λπ. 

  

7.14 Δυνατότητα εφαρμογής Go Go ρουτινών, που επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ 
δύο σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη διχοτόμου μεταξύ δύο διευθύνσεων 
που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, τη μετατροπή της κλίμακας αποστάσεων των σημείων από τον σταθμό αναφοράς και τη 
μεταφορά και την περιστροφή σημείων γύρω από ένα γνωστό σημείο, εμβαδομέτρηση, DTM, υπολογισμό καμπυλών 

  

7.15 Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα 
σημείων, πύκνωση, OFFSET, χάραξη καμπυλών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ισοϋψείς κλπ 

  

  8. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ   

8.1 Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: Ένα στυλεό από αναθρακονήματα ύψους 2 m. Μία (1) 
θήκη μεταφοράς για τον δέκτη και το χειριστήριο. 

  

8.2 Φορτιστές για την ταυτόχρονη φόρτιση των προσφερόμενων μπαταριών δέκτη και χειριστηρίου, δηλαδή 2 φορτιστές (έναν 
για τις μπαταρίες δέκτη και έναν για αυτές του χειριστηρίου). 

  

8.3 Τις προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές μπαταρίες δέκτη και χειριστηρίου και ένα επιπλέον σετ εφεδρικών μπαταριών 
(δέκτη και χειριστηρίου) 
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  9  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

9.1 Μαζί με την τεχνική προσφορά θα υποβάλλονται φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων οργάνων και θα 
παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες ήθελε ζητηθούν από την Επιχείρηση. 

  

9.2 Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοση από πλήρη εγχειρίδια χρήσης και Λειτουργίας στην Ελληνική 
γλώσσα. 

  

9.3 Κάθε Δέκτης και χειριστήριο πεδίου θα συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών από 
τον κατασκευαστή. 

  

9.4 Όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οργάνων στην Ελλάδα, ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει ρητά 
ότι διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο εργαστήριο, χορηγώντας μετά από κάθε επισκευή - συντήρηση, εγγύηση καλής 
λειτουργίας των οργάνων διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Η εγγύηση αυτή αφορά επισκευές και συντηρήσεις που 
θα απαιτηθούν μετά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 13.2.14 ανωτέρω.                                                                                                          
Επίσης ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα πραγματοποιεί τις όποιες αναβαθμίσεις λογισμικού απαιτούνται στο δέκτη, στο 
χειριστήριο και στο λογισμικό πεδίου. 

  

9.5 Ανάληψη ρητής υποχρέωσης από τον προμηθευτή για ύπαρξη αποθέματος ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 έτη από την 
τελευταία ημερομηνία παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. 

  

9.6 Απαιτούμενος μέγιστος χρόνος αποκατάστασης σοβαρών βλαβών ανά όργανο ένας (1) μήνας.   

  10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

10.1 Για την κατά το δυνατόν, άμεση και πλήρη αξιοποίηση του συστήματος GNSS, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση 
της ταχύρρυθμης βασικής εκπαίδευσης στο γραφείο και στο πεδίο χρηστών που θα υποδείξει η Επιχείρηση, για συνολικό 
χρόνο 80 ωρών, 10 σεμινάρια μιας (1) ημέρας – ένα (1) οκτάωρο πρωινής απασχόλησης. Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα στη 
ΔΠΑ, στη ΔΠΜ-Θ, στη ΔΠΠ-Η και στη ΔΠΚΕ. 
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 9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΙΑΣ REACH 

 

Δεν απαιτείται 

 

 

 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΥΛΙΚΩΝ 

 

Όλη η ποσότητα της Σύμβασης θα παραδοθεί στην Περιφερειακή Αποθήκη 

Κηφισού, της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού 97 Αιγάλεω. 
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11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΑ 85511/2018 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS 

ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ME 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ RTK και PPK 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 

GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM 

(GNSS) 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

2. ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

7. ΔΟΚΙΜΕΣ 
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1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή καθορίζει  τις απαιτήσεις για τα 

συστήματα δορυφορικού προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης 

(GNSS), τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιούνται από τον 

ΔΕΔΔΗΕ για τον γεωγραφικό προσδιορισμό των θέσεων των 

εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, την εκτέλεση επί τόπου 

διαφόρων τοπογραφικών εργασιών και την εκ των υστέρων 

επίλυση και επεξεργασία των επί τόπου μετρήσεων.  

 

2.  ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ  

GNSS, ROVER, BASE, GPS, GLONASS, GALILEO, DGPS, RTK (Real 

Time Kinematic), Post Processing Kinematic, L1, L2, L3, L5, 

στυλεός ή  στειλεός .       

   

3.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο επί  μέρους εξοπλισμός του συστήματος θα πρέπει  να είναι 

ανθεκτικός και κατάλληλος για λειτουργία, αποθήκευση και 

μηχανική καταπόνηση, όπως περιγράφεται πιο κάτω.  

 

4.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το προσφερόμενο σύστημα, γενικώς,  θα πρέπει να διαθέτει:  

Ένα δέκτη GNSS με ενσωματωμένη τη GNSS κεραία, ο οποίος να 

μπορεί να ρυθμιστεί είτε σαν BASE είτε σαν ROVER.  

Ενσωματωμένο μέσα στο δέκτη UHF radio modem.                               

Ενσωματωμένο GSM/GPRS modem στο δέκτη και στο χειριστήριο.  

Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος σε 

εφαρμογές τόσο πραγματικού χρόνου όσο και μετεπεξεργασίας.  

Επίσης θα πρέπει το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και 

λογισμικού πεδίου να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.  

Ειδικότερα το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει και να ικανοποιεί  τα 

πιο κάτω αναφερόμενα χαρακτηριστικά:  

 

4.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

4.1.1. Στατικός εντοπισμός θέσης (Static) και (Fast Static) με 

οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον ±3mm+ 0.5 ppm και 

υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον ±5 mm + 0.5 ppm. 

4.1.2. Κινηματικός Εντοπισμός θέσης µε εκ των υστέρων επεξεργασία (Post-

Processing Kinematic) με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 

10mm ± 1ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15mm ± 1ppm. 

4.1.3. Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Time 

Kinematic) με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10mm ± 1ppm 

και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15mm ± 1ppm. 
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4.1.4. Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (Real Tιme 

Kinematic) μέσω σύγχρονων πρωτοκόλλων (NTRIP) για δικτυακές 

εφαρμογές με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10mm ± 

0.5ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15 mm ± 0.5ppm. 

4.1.5. Διαφορικός εντοπισμός θέσης DGPS και SBAS σε πραγματικό χρόνο με 

οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 1m και υψομετρική 

τουλάχιστον 1.5 m. 

 

4.2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΚΤH GNSS 

4.2.1. Το προσφερόμενο μοντέλο δέκτη GNSS  να είναι το πλέον πρόσφατο 

του κατασκευαστικού οίκου και εν πάσει περιπτώσει μεταγενέστερο 

του 2012. 

4.2.2. Ο δέκτης να μπορεί να ρυθμιστεί να λειτουργεί είτε σαν BASE είτε 

σαν ROVER και να μπορεί να εκτελεί τις αντίστοιχες εφαρμογές. 

4.2.3. Ο δέκτης να διαθέτει τουλάχιστον 220 κανάλια και, χωρίς να 

απαιτείται προς τούτο αναβάθμιση εξοπλισμού, να μπορεί να 

παρακολουθεί σήματα: 

 

(α) Των δορυφόρων GPS στις φέρουσες συχνότητες L1, L2, L2 C/Α 

& P(y)-code, L2C* καθώς και στη μελλοντική συχνότητα L5*. 

 

(β)Των δορυφόρων GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1, L2, L2 

C/Α & P-code full wave carrier και στη μελλοντική συχνότητα L3*. 

 

(γ) Των δορυφόρων GALILEO στις φέρουσες συχνότητες E1, E5a, 

Ε5b. 

                                                                                                           

(δ)Των δορυφόρων SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS). 

 

(ε) Επίσης να έχει τη  δυνατότητα αναβάθμισης στα δορυφορικά 

συστήματα Chinese Compass system, Japan's Quasi-Zenith Satellite 

System και (QZSS) India's IRNSS system.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Πιθανή αναβάθμιση λογισμικού για την υποστήριξη των 

συχνοτήτων αυτών θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

4.2.4. Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένη κεραία, η οποία  να έχει: 

 

(α) Να έχει μεγάλη ευαισθησία 2.5 dBi. 

 

(β) Ενισχυμένο Multipath Reduction με ειδικά φίλτρα και τεχνολογία 

για τη διόρθωση του σήματος λόγω του σφάλματος πολλαπλών 

διαδρομών στις μετρήσεις φάσεων και ψευδοαποστάσεων. 

 

(γ) Δυνατότητα εντοπισμού δορυφόρων σε χαμηλά υψόμετρα 15 

μοιρών (Elevation Mask). 

 

4.2.5. Ο δέκτης  για την ασύρματη επικοινωνία του με το χειριστήριο 

πεδίου σε αποστάσεις έως και 10 m (στο ύπαιθρο) να διαθέτει 

τεχνολογία Bluetooth. 
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4.2.6. Ο δέκτης να διαθέτει ασύρματες διασυνδέσεις: 

 

1) Bluetooth ver 2.1 ή νεότερο,  

 

2) WiFi 802.11 b/g/n,  

 

3) 3.5G ή μεταγενέστερο, Dual band GSM/GPRS modem (900, 1800 

MHz)  

 

4.2.7. Ο δέκτης να μπορεί να καταγράφει πρωτογενή δορυφορικά 

δεδομένα με ρυθμό (update rate), τουλάχιστον 10 Ηz και να έχει 

δυνατότητα αναβάθμισης έως 20 Hz. 

4.2.8. Ο δέκτης να μπορεί να καταγράφει RTK/DGPS Rover και Base 

δορυφορικά δεδομένα με ρυθμό τουλάχιστον 10Ηz και να έχει 

δυνατότητα αναβάθμισης έως 20 Hz. 

4.2.9. Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της καταγραφής αρχείων 

πρωτογενών δορυφορικών μετρήσεων από κουμπιά του ίδιου του 

δέκτη, χωρίς τη χρήση χειριστηρίου. 

4.2.10. Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη του δέκτη που να 

ενημερώνουν το χρήστη τουλάχιστον για την κατάσταση της 

λειτουργίας του, τον αριθμό των δορυφόρων που 

παρακολουθούνται, τη λειτουργία των modem και την επάρκεια 

των μπαταριών. 

4.2.11. Οι προσφερόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (συσσωρευτές) 

Lithium-ion του δέκτη να ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο σώμα να 

είναι αποσπώμενες για την εύκολη εναλλαγή και αποφυγή 

ανοίγματος ολόκληρου του δέκτη για τον έλεγχο αυτών και να 

επαρκούν για 10 ώρες λήψης μέσω ραδιοεπικοινωνίας και 10 ωρών 

μέσω GPS/GPRS επικοινωνίας συνολικής RTK λειτουργίας. 

4.2.12. Να διαθέτει θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας από πηγή ρεύματος. 

4.2.13. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη με δυνατότητα για καταγραφή 

τουλάχιστον 480 ωρών και ρυθμό ανανέωσης σήματος 1Hz από τις 

συχνότητες L1 L2 με λήψη 14 δορυφόρων κατά μέσο όρο. 

4.2.14. Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -20°C έως 

+60°C. 

 

4.2.15. (α) Να είναι ανθεκτικός σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα 

με το πρότυπο IP67.  

 

(β) Να είναι ανθεκτικός σε πτώση από ύψος 2m σε σκληρή 

επιφάνεια. 

 

(γ) Να είναι ανθεκτικός σε δονήσεις. 

 

4.2.16. Ο δέκτης που ρυθμίζεται ως BASE να είναι σε θέση να καταγράφει 

πρωτογενή δορυφορικά δεδομένα (raw data) και ταυτόχρονα να 

εξάγει RTΚ διορθώσεις.  
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4.2.17. Να διαθέτει ενσωματωμένα UHF modem  τουλάχιστον 1 Watt για 

μεγαλύτερη εμβέλεια στη ραδιοζεύξη μεταξύ των δεκτών και 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών ισχύων. 

4.2.18. Το συνολικό βάρος στυλεού - rover δέκτη (με UHF modem, δύο 

μπαταρίες και κεραίες)- χειριστήριο και βάση στήριξης χειριστηρίου 

και ράβδο, για την πλήρη λειτουργία RTK, να μην ξεπερνά τα 3,5 

Kgr, χωρίς τις συσκευασίες μεταφοράς τους. 

4.2.19. O δέκτης να έχει τη δυνατότητα χρήσης, ως εναλλακτική πηγή 

ενέργειας, μπαταριών, επιπλέον αυτών της παραγράφου 4.2.11, 

για να επεκτείνεται ο χρόνος μέτρησης για 2.5 ώρες. 

Η προδιαγραφή αυτή δεν είναι απαραίτητο να πληρείται μόνο 

εφόσον οι μπαταρίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.11. 

εξασφαλίζουν επάρκεια τουλάχιστον 10+2,5 ωρών. 

4.2.20. Ο δέκτης θα πρέπει να διαθέτει αποσπώμενη κάρτα μνήμης SDHC 

4GB με δυνατότητα επέκτασης έως 32GB του εμπορίου, 

προσβάσιμες από το χρήστη, για την αποθήκευση και τη μεταφορά 

των δεδομένων μέσω card reader στον Η/Υ αποφεύγοντας τη 

μεταφορά των δεκτών στο γραφείο, προς διευκόλυνση του χρήστη. 

Εναλλακτικά, θα πρέπει να διαθέτει θύρα USB και να υποστηρίζεται 

η αποθήκευση δεδομένων σε USB Flash Drive. 

 

4.3.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ RTK ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

4.3.1. Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη, ώστε να είναι σε θέση 

να παρέχει αξιόπιστη FIXED λύση ακόμη και σε δύσκολα 

περιβάλλοντα, όπως σε αστικό ιστό, ή κάτω από φύλλωμα δέντρων.  

4.3.2. Να υποστηρίζονται οι τεχνικές εντοπισμού πραγματικού χρόνου: 

Single-Base RTΚ, Network RTK, Single-Base DGPS, Network DGPS.  

Να υποστηρίζουν δικτυακές τεχνικές για RTK και υποστήριξη των 

υπηρεσιών του HEPOS, ή άλλων ιδιωτικών δικτύων σταθμών 

αναφοράς. 

4.3.3. Να υποστηρίζει πλήρως ανεξάρτητη επεξεργασία των δορυφορικών 

δεδομένων ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις τόσο σε Standalone 

λειτουργία όσο και RTK με χρήση δορυφόρων είτε GPS μόνο, είτε 

GALILEO μόνο, είτε GLONASS μόνο, είτε BEIDOU μόνο ή ανάμεικτα. 

 

 

 

4.4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

4.4.1. Τα UHF Radio Link να έχει εμβέλεια 10 km σε οπτική επαφή, 

εξαρτώμενη από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, παρεμβολές κλπ. 

4.4.2. Τα UHF Radio Link να διαθέτουν: 

 

1) τεχνολογία προστασίας έναντι παρεμβολών και  

 

2) δυνατότητα εναλλαγής σε τουλάχιστον 50 κανάλια με βήμα 

καναλιού 12.5KHz ή 25KHz και  
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3) να χρησιμοποιεί σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας για 

συμβατότητα με τους γεωδαιτικούς δέκτες GNSS της αγοράς. 

 

4.4.3. Να διαθέτουν GSM/GPRS modem Dual Band (900/1800 MHz) ή 

μεταγενέστερης συμβατής τεχνολογίας για τις ίδιες συχνότητες στο 

δέκτη και στο χειριστήριο. 

 

4.5.   ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

4.5.1.  Να χρησιμοποιεί  λειτουργικό σύστημα  Microsoft Windows 

Mobi le 6.5 Professional και  να  περιλαμβάνει  το Microsoft 

Office Mobi le Applications, Microsoft internet explorer 

Mobi le, Microsoft Office Mobi le, Microsoft Windows Media 

Player 10 Mobi le, Microsoft Active Sync.  

4.5.2.  Να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 800MHz.  

4.5.3.  Να διαθέτει ενσωματωμένη πυξίδα και αλτίμετρο ε ίτε 

αντίστοιχες εφαρμογές, ενσωματωμένο GPS 

SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS) 20 καναλιών L1 C/A για 

αυτόνομη χρήση του ανεξάρτητα από τους GNSS δέκτες για 

εφαρμογές αναγνώρισης, χαρτογραφίας και πλοήγησης.  

4.5.4.  Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής ΤFΤ τουλάχιστον 3.5' ', 

υψηλής ευκρίνειας σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και 

ανάλυσης τουλάχιστον 640x480 pixels και αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο.  

4.5.5.  Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με Η/Υ και 

τη μεταφορά δεδομένων, θύρα Audio output ή εναλλακτικά 

δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών μέσω Bluetooth, 

μικρόφωνο, ηχείο, και θύρα τροφοδοσίας για την φόρτιση 

της μπαταρίας απευθείας στο χειριστήριο.  

4.5.6.  Να έχει εσωτερική μνήμη RAM 256ΜΒ και χωρητικότητα 

αποθήκευσης δεδομένων NAND Flash 4GB για την ασφαλή 

καταγραφή των RTK εφαρμογών.  

4.5.7.  Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικής κάρτας μνήμης 

SDIO/SDHC, με ενσωματωμένο  SDIO card slot.  

4.5.8.  Να διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth 2.0+EDR τεχνολογία 

για την ασύρματη επικοινωνία του με τον δέκτη GNSS.  

4.5.9.  Να συνδέεται μέσω του Bluetooth  με σύγχρονα κινητά 

τηλέφωνα, ώστε να παρέχεται στο χρήστη πρόσβαση στο 

Internet για αποστολή και λήψη στοιχείων μέσω e-mai l . 

4.5.10.  Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μία μπαταρία Li -ion 

για χρήση 8 ωρών συνολικής λειτουργίας υπό φυσιολογικές 

συνθήκες.  

4.5.11.  Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -20°C έως +60°C.  

4.5.12.  Να είναι ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα 

με το πρότυπο IP67 και να αντέχει θερμοκρασία 

αποθήκευσης από -30°C έως +70°C.  



 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΑ 85511 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Συστήματα Δορυφορικού 

Εντοπισμού θέσης GNSS 

 

Σελ. 61 από 82 

 

 

4.5.13.  Να είναι ανθεκτικό σε επαναλαμβανόμενες πτώσεις από 

τουλάχιστον 1,2 m στο έδαφος.  

4.5.14.  Να διαθέτει πλήρες εικονικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 

τύπου QWERTY καθώς και φυσικά πλήκτρα ελέγχου της 

συσκευής.  

4.5.15.  Να διαθέτει ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή 

τουλάχιστον 5.0 Megapixel Auto Focus.  

4.5.16.  Να διαθέτει ενσωματωμένη Wi -Fi (802.11 b/g) τεχνολογία.  

4.5.17.  Το χειριστήριο να μην ζυγίζει  περισσότερο από 650 gr.  

4.5.18.  Να διαθέτει GSM/GPRS modem ενσωματωμένο, DUAL BAND 

900/1800 MHz. 

4.5.19.  Να διαθέτει ελληνικό μενού.  

 

 

4.6.  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ  

4.6.1.  Να υποστηρίζει  διάφορα datum και προβολικά συστήματα 

συντεταγμένων και ειδικότερα την ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να 

υποστηρίζει  τοπικά και αυθαίρετα συστήματα 

συντεταγμένων. Να υποστηρίζει  επίσης τα νέα συστήματα 

HEPOS GGRS87/TM87 και HTRS07/TM07.  

4.6.2.  Nα παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως 

αριθμός λαμβανόμενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού , 

αριθμούς DOΡ και πίνακα με στοιχεία από τους 

λαμβανόμενους δορυφόρους.  

4.6.3.  Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει  τους 

προσφερόμενους δέκτες είτε για RTK είτε για post -

processing τοπογραφικές εφαρμογές.  

4.6.4.  Να υποστηρίζει  την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής 

.DXF και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς και 

αρχεία raster (jpeg, geotί f, bmp).  

4.6.5.  Να υποστηρίζει  την εισαγωγή τοπικών μοντέλων γεωειδούς 

για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε 

ορθομετρικά.  

4.6.6.  Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημε ίων (points) και η 

ένωση αυτών με γραμμές (l ines).  

4.6.7.  Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ σημείων και 

εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο.  

4.6.8.  Να υποστηρίζει  λειτουργίες χάραξης (stake -out) . Η χάραξη 

σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για 

εύκολο προσδιορισμό των σημείων.  

4.6.9.  Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σημείων 

και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης.  

4.6.10.  Να υποστηρίζει  δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών 

και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας.  
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4.6.11.  Να παρέχει δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των 

λαμβανομένων διορθώσεων είτε μέσω  του UHF -Radio Link, 

είτε μέσω του GSM GPRS-modem κατά την εκτέλεση των 

RTK και DGPS εφαρμογών.  

4.6.12.  Να υποστηρίζει  τη σύνδεση Laser αποστασιόμετρου για την 

αυτόματη μέτρηση απρόσιτων σημείων. Επίσης να είναι σε 

θέση να συνδεθεί και να καθοδηγεί Total  Station.  

4.6.13.  Nα διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών υπολογισμών πεδίου 

για τον εύκολο υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού 

σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κ.λπ.  

4.6.14.  Δυνατότητα εφαρμογής Go Go ρουτινών, που επιτρέπουν 

τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης 

μεταξύ δύο σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής 

μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη διχοτόμου μεταξύ δύο 

διευθύνσεων που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, τη 

μετατροπή της κλίμακας αποστάσεων των σημείων από τον 

σταθμό αναφοράς και τη μεταφορά και την περιστροφή 

σημείων γύρω από ένα γνωστό σημείο, εμβαδομέτρηση, 

DTM, υπολογισμό καμπυλών  

4.6.15.  Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, ευθυγραμμιών και 

σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα 

σημείων, πύκνωση, OFFSET,  χάραξη καμπυλών, ψηφιακό 

μοντέλο εδάφους, ισοϋψείς κλπ  

 

4.7.  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

4.7.1.  Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

παρελκόμενα: Ένα στυλεό από αναθρακονήματα ύψους 2 m. 

Μία (1) θήκη μεταφοράς για τον δέκτη και το χειριστήριο.  

4.7.2.  Φορτιστές για την ταυτόχρονη φόρτιση των προσφερόμενων 

μπαταριών δέκτη και χειριστηρίου, δηλαδή 2 φορτιστές 

(έναν για τις μπαταρίες δέκτη και  έναν για αυτές του 

χειριστηρίου).  

4.7.3.  Τις προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές μπαταρίες δέκτη 

και χειριστηρίου και ένα επιπλέον σετ εφεδρικών μπαταριών 

(δέκτη και χειριστηρίου).  

 

5.  ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ  

5.1.  Μαζί με την τεχνική προσφορά θα υποβάλλονται φυλλάδια 

τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων οργάνων και 

θα παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες ήθελε ζητηθούν από 

το ΔΕΔΔΗΕ . 

5.2.  Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοση από 

πλήρη εγχειρίδια χρήσης και Λειτουργίας στην Ελληνική 

γλώσσα.  
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5.3.  Κάθε Δέκτης και χειριστήριο πεδίου θα συνοδεύεται από 

Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) 

ετών από τον κατασκευαστή.  

5.4.  Όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των 

οργάνων στην Ελλάδα, ο προμηθευτής πρέπει  να δηλώσει  ρητά 

ότι διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο εργαστήριο, 

χορηγώντας μετά από κάθε επισκευή - συντήρηση, εγγύηση 

καλής λειτουργίας των οργάνων διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα 

(12) μηνών. Η εγγύηση αυτή αφορά επισκευές και συντηρήσεις 

που θα απαιτηθούν μετά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 ανωτέρω.  

Επίσης ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι  θα πραγματοποιεί  τις 

όποιες αναβαθμίσεις λογισμικού απαιτούνται  στο δέκτη, στο 

χειριστήριο και στο λογισμικό πεδίου.  

5.5.  Ανάληψη ρητής υποχρέωσης από τον προμηθευτή για ύπαρξη 

αποθέματος ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 έτη από την 

τελευταία ημερομηνία παραγωγής του προσφερόμενου 

μοντέλου.  

5.6.  Απαιτούμενος μέγιστος χρόνος αποκατάστασης σοβαρών 

βλαβών ανά όργανο ένας (1) μήνας.  

 

6.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Για την κατά το δυνατόν, άμεση και πλήρη αξιοποίηση του 

συστήματος GNSS, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση 

της ταχύρρυθμης βασικής εκπαίδευσης στο γραφείο και στο 

πεδίο χρηστών που θα υποδείξει  η Επιχείρηση, για συνολικό 

χρόνο 80 ωρών σε 10 σεμινάρια μίας (1) ημέρας –  ένα (1) 

οκτάωρο πρωινής απασχόλησης.  

 

Η εκπαίδευση αυτή βαρύνει  οικονομικά τον Ανάδοχο και  θα 

πραγματοποιηθούν  

2 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφέρε ιας Πελοποννήσου 

Ηπείρου για συνολικά 12 άτομα,  

2 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφερείας Κεντρικής Ελλάδας 

για συνολικά 11 άτομα,  

4 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης 

για συνολικά 25 άτομα και  

2 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφέρειας Αττ ικής για συνολικά 

12 άτομα.  

 

7. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο 

προμηθευτή δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού του σε 

οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της Χώρας, για να διαπιστώσει 
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εάν διαθέτει ο εξοπλισμός τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (παράγραφο 4).  

Ομοίως, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο 

προμηθευτή να πραγματοποιήσει εργαστηριακές δοκιμές, σε 

εργαστήριο επιλογής του υποψήφιου προμηθευτή και αποδοχής 

του ΔΕΔΔΗΕ, για την επιβεβαίωση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλ ισμού. Σε 

περίπτωση επιτυχίας των δοκιμών, οι σχετικές δαπάνες 

βαρύνουν τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση βαρύνουν 

τον υποψήφιο προμηθευτή.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1  

 

Ο Πίνακας του Παραρτήματος 1.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Οι προσφορές για να κριθούν τεχνικά αποδεκτές θα πρέπει, εκτός των άλλων, να 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

 

1.  Δήλωση του τύπου και του εργοστασίου κατασκευής των 

προσφερόμενων υλικών.   

2.  Δήλωση  συμφωνίας του προσφερόμενου υλικού με τις τεχνικές 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σε περίπτωση αποκλίσεων, αυτές θα 

πρέπει να δηλώνονται σαφώς και να αιτιολογούνται.  

3.  Αναλυτικές πληροφορίες για το εργοστάσιο κατασκευής του 

προσφερόμενου υλικού (ταχυδρομική διεύθυνση, απασχολούμενο 

προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή 

δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών, κλπ).  

Το υπόψη εργοστάσιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 

9001 που να καλύπτει το πεδίο παραγωγής των υπό προμήθεια 

υλικών και επάρκεια εξοπλισμού μετρήσεων και ποιοτικού 

ελέγχου.  

Σημειώνεται ότι  ο προσφέρων θα εγγυάται την εγκυρότητα του 

πιστοποιητικού ISO 9001 που υποβάλλεται και θα δίνει στοιχεία 

επικοινωνίας του οίκου πιστοποίησης καθώς και οποιαδήποτε άλλα 

σχετικά στοιχεία του ζητηθούν κατά το στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης τα οποία θα διευκολύνουν την επαλήθευση της 

εγκυρότητας του πιστοποιητικού ISO 9001.  
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4.  Κατάλογο πωλήσεων προϊόντων του προσφερόμενου τύπου (στους 

οποίους να αναφέρονται οι  ποσότητες, τα έτη πώλησης και οι 

αγοραστές) ή οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την 

εμπειρία  του κατασκευαστικού οίκου στην κατασκευή του 

προσφερόμενου υλικού.  

 

5.  Συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος 1.  

 

6.  Περιγραφικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του κατασκευαστή, στα οποία 

θα φαίνεται ο προσφερόμενος τύπος και θα δίνονται τα 

χαρακτηριστικά του.  
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12. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ 85511/2018 

 

Αντικείμενο: «Συστήματα Δορυφορικού Εντοπισμού θέσης GNSS»  

 

Στην Αθήνα σήμερα, την …-….-201…, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 

«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενη ο «ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην 

Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από 

τ… ………………………… – …… – και 

Αφετέρου «…………………………………..» (εφεξής καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), 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 …….. ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία προκηρύχθηκε 

ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας που αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας, 

3. Την …………… απόφαση του ……..  ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία η προσφορά του 

Αναδόχου αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη/ η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάση την τιμή, 

4. Την ……………. απόφαση του …… ΔΕΔΔΗΕ, 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. 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο  1ο - Τεύχη Σύμβασης  ................................................... 68 

Άρθρο 2ο - Αντικείμενο της Σύμβασης  ...................................... 69 

Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές  ......................................... 70 

Άρθρο 4ο - Τόπος κατασκευής και επιθεώρησης  ......................... 70 

Άρθρο 5ο - Προθεσμία Παράδοσης  ........................................... 70 
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Άρθρο 6ο - Τόπος και μέσα παράδοσης  ..................................... 70 

Άρθρο 7ο – Τιμές Μονάδος  ..................................................... 70 

Άρθρο 8ο – Αυξομείωση ποσοτήτων  ........................................ 71 

Άρθρο 9ο – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  ................................... 71 

Άρθρο 10ο  – Επιθεώρηση υλικού  ............................................. 71 

Άρθρο 11ο – Δοκιμές  ........................................................... 72 

Άρθρο 12ο – Έγκριση δείγματος  ............................................ 72 

Άρθρο 13ο  – Ευρεσιτεχνίες  .................................................... 72 

Άρθρο 14ο  – Οδηγίες χρήσεως  ................................................ 72 

Άρθρο 15ο  – Συσκευασία - Επισήμανση - Αποστολή  ..................... 73 

Άρθρο 16ο  – Τιμολόγηση υλικών  ............................................. 73 

Άρθρο 17ο  - Τρόπος Πληρωμής  ............................................... 74 

Άρθρο 18ο  - Ποινικές Ρήτρες  .................................................. 75 

Άρθρο 19ο  – Ανωτέρα βία  ...................................................... 76 

Άρθρο 20ο  - Απαγόρευση υποκατάστασης  .................................. 76 

Άρθρο 21ο  –Εκχώρηση  .......................................................... 76 

Άρθρο 22ο  - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  ...................... 77 

Άρθρο 23ο  - Ειδικοί όροι  ....................................................... 78 

Άρθρο 24ο  – Έκπτωση του Αναδόχου - Καταγγελία της Σύμβασης  ... 78 

Άρθρο 25ο  - Απαιτήσεις......................................................... 80 

Άρθρο 26ο  – Ρήτρα ακεραιότητας  ............................................ 80 

Άρθρο 30ο  – Τροποποίηση Σύμβασης  ........................................ 81 

Άρθρο 31ο  - Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης  ........................... 82 
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Άρθρο 1ο - Τεύχη Σύμβασης 

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από 

τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 

 

α. Το παρόν Συμφωνητικό Σύμβασης, αποτελούμενο από …… σελίδες. 

β. Τεχνικές Προδιαγραφές  

γ. Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της 

Διακήρυξης 

δ. Τεχνική προσφορά Αναδόχου 

 

 

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. 

 

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 δε 

δεσμεύουν τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που 

θα εγκριθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή 

αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους 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 στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε 

θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την 
ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 
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Άρθρο 2ο - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι του 

τιμήματος που συμφωνείται, την προμήθεια υλικών, όπως αναφέρεται στον 
ακόλουθο Πίνακα Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων: 

Πίνακας Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων 

ΕΙΔΟΣ 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 

ΤΕΜ. 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΥΡΩ/ΤΕΜ. 

ΟΛΙΚΟ 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΕΥΡΩ  

1.  Συστήματα Δορυφορικού 

Εντοπισμού θέσης GNSS 

αυξημένων δυνατοτήτων 

ασύρματης διασύνδεσης με 

υποστήριξη εφαρμογών RTK 

και PPK, σύμφωνα με τη 

συνημμένη Τεχνική 

Προδιαγραφή. 

 

60   

 Συνολική αξία Σύμβασης (πλέον ΦΠΑ) ……………… 

(Ολογράφως : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Για την κατά το δυνατόν, άμεση και πλήρη αξιοποίηση του συστήματος GNSS, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της ταχύρρυθμης βασικής εκπαίδευσης στο 

γραφείο και στο πεδίο εξήντα (60) χρηστών που θα υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ, για 

συνολικό χρόνο 80 ωρών σε σεμινάρια μιας (1) ημέρας – ένα (1) οκτάωρο 

πρωινής απασχόλησης. 

Η εκπαίδευση αυτή βαρύνει οικονομικά τον Ανάδοχο και θα πραγματοποιηθούν 

2 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου για συνολικά 12 

άτομα,  

2 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφερείας Κεντρικής Ελλάδας για συνολικά 11 

άτομα,  

4 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης για συνολικά 25 

άτομα και  

2 σεμινάρια στην Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής για συνολικά 12 άτομα. 

 

Ο συντονισμός των σεμιναρίων θα γίνει με ευθύνη της ΔΔ (κος Κρούστη Σ. τηλ 

210 9090850). Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα 
εγκριθεί από τη ΔΔ. 
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Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές  

Τα προς προμήθεια υλικά θα ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας. 

 

Άρθρο 4ο - Τόπος κατασκευής και επιθεώρησης 

1. Τα υλικά θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προσφορά 

του Αναδόχου. 

 

2. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει το εργοστάσιο κατασκευής των 
υλικών. 

Άρθρο 5ο - Προθεσμία Παράδοσης 

1. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

Εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Νωρίτερες παραδόσεις, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, γίνονται αποδεκτές και 

θεωρούνται συμβατικές μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ και δεν 
θεμελιώνουν δικαίωμα για νωρίτερη πληρωμή.  

 

Άρθρο 6ο - Τόπος και μέσα παράδοσης 

Τα υλικά θα παραδοθούν στην Περιφερειακή Αποθήκη, Λεωφόρος Κηφισού 97, 
Αιγάλεω, επί αυτοκινήτου του Αναδόχου. 

  

Άρθρο 7ο – Τιμές Μονάδος 

Οι τιμές μονάδος είναι σε Ευρώ. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 

επιβαρύνσεις και οι σχετικές δαπάνες για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές 

Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ επάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου, εκτός από το Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, που θα βαρύνει τον 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με βάση το ισχύον ποσοστό κατά το χρόνο παράδοσης. 

Οι τιμές είναι σταθερές. 

 

Συμφωνείται ρητά, ότι οι τιμές είναι σταθερές και ο Ανάδοχος παραιτείται του 

άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από 

οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κλπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον 

και αφορούν σε αναθεώρηση ή/και αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, 

έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση της προμήθειας και τούτο 

ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής 
των συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
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Άρθρο 8ο – Αυξομείωση ποσοτήτων  

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του:  

Να μειώσει την ποσότητα μέχρι ποσοστού  τριάντα τοις εκατό επί της αξίας της 

αρχικής σύμβασης χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας. 

Οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος και 

είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες 
απαιτήσεις. 

Άρθρο 9ο – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

που συμφωνούνται με την παρούσα σύμβαση. Ακόμα ο Ανάδοχος εγγυάται την 

καλή λειτουργία του υλικού για 24 μήνες από την ημερομηνία της παραλαβής. Αν 

στο διάστημα αυτό το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη 

που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση, κατ’ επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ, να το επισκευάσει, να το συμπληρώσει ή 

να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να 

πληρωθεί γι’ αυτό. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ 

για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε η κακή κατάσταση ή λειτουργία του 

υλικού, αλλά η αποζημίωση αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη από το 50% του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ 

Κάθε Δέκτης και χειριστήριο πεδίου θα συνοδεύεται από Εγγύηση καλής 

λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον κατασκευαστή. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οργάνων στην 

Ελλάδα, ο Ανάδοχος διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο εργαστήριο, χορηγώντας 

μετά από κάθε επισκευή - συντήρηση, εγγύηση καλής λειτουργίας των οργάνων 

διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.  

Ανάληψη ρητής υποχρέωσης από τον Ανάδοχο για ύπαρξη αποθέματος 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 έτη από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής 

του προσφερόμενου μοντέλου. 

Απαιτούμενος μέγιστος χρόνος αποκατάστασης σοβαρών βλαβών ανά όργανο ένας 

(1) μήνας, με υποχρέωση του Αναδόχου για αντικατάστασή του, από άλλο 

ισοδύναμο (ίδιου τύπου) όργανο μέχρι της αποπεράτωσης της επισκευής του 

βλαβέντος και με παράλληλη ανάληψη υποχρέωσης της Επιχείρησης για την 
επιστροφή του  χρησιμοποιηθέντος οργάνου στην αρχική του κατάσταση. 

 

Άρθρο 10ο – Επιθεώρηση υλικού  

Η επιθεώρηση των υλικών θα γίνει από την ΔΠΑ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιεί στον επιθεωρητή του Αγοραστή αντίγραφα 

της σχετικής με την παρούσα σύμβαση αλληλογραφίας. 

Η αναγγελία επιθεώρησης θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο, με κοινοποίηση στον 

ΤΤΕ/ΔΠΑ (fax: 210 3351667) και θα είναι τουλάχιστον μίας (1) εβδομάδας πριν 

την ημερομηνία της παράδοσης. 
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Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει την υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό 

εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα της 

ολικής ή τμηματικής παράδοσης του υλικού. 

Σε κάθε περίπτωση επιθεωρήσεως του υλικού, αν την ημερομηνία που 

καθορίστηκε για επιθεώρηση ο Ανάδοχος δεν έχει διαθέσιμο το υλικό, ή 

παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο το έργο της επιθεώρησης, του επιβάλλεται 

πρόστιμο ισόποσο με τις δαπάνες επιθεώρησης που άσκοπα πραγματοποιήθηκαν 

(550€). Το πρόστιμο αυτό δεν αναιρεί ούτε συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες 

που θα επιβληθούν από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση του υλικού. 

Σε περίπτωση που τα υλικά τύχουν απαλλαγής επιθεώρησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

γνωστοποιήσει τούτο γραπτά στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο τα αντίστοιχα Δελτία Δοκιμών για τα υλικά 
ή/και πιστοποιητικά καταλληλότητας.  

 

Άρθρο 11ο – Δοκιμές 

- 

 

Άρθρο 12ο – Έγκριση δείγματος  

- 

 

Άρθρο 13ο – Ευρεσιτεχνίες 

Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι από τη χρήση ή τη διάθεση του υλικού που 

θα παραδώσει στον ΔΕΔΔΗΕ δεν θα εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία, ημεδαπή ή αλλοδαπή, για τις ευρεσιτεχνίες ή γενικά τη 

βιομηχανική ιδιοκτησία, και ότι σε περίπτωση έγερσης τέτοιας αξίωσης θα 

αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ για οποιοδήποτε ποσό αυτός ήθελε κληθεί να καταβάλει, 

περιλαμβανομένων και των δικαστικών εξόδων απόκρουσης τέτοιας αξίωσης. Ρητά 

συνομολογείται ότι η έγερση τέτοιας αξίωσης δύναται να αποτελέσει λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης ή κατά περίπτωση και λόγο υπαναχώρησης της 

Σύμβασης, κατά το δίκαιο της πώλησης. 

 

Άρθρο 14ο – Οδηγίες χρήσεως 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον ΔΕΔΔΗΕ, σε δύο (2) αντίτυπα και χωρίς επιπλέον 

αμοιβή τα απαραίτητα για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του υλικού 
κείμενα και σχέδια, όπως αυτά προσδιορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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Άρθρο 15ο – Συσκευασία - Επισήμανση - Αποστολή 

1. Ο Ανάδοχος θα συσκευάσει, θα επισημάνει και θα στείλει τα υλικά στον 

ΔΕΔΔΗΕ, όπως προβλέπουν οι όροι της Σύμβασης αλλά πάντως κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή τους. Τα κιβώτια, δέματα κλπ. της 

Σύμβασης πρέπει με μέριμνα του Πωλητή να είναι αριθμημένα, διαχωρισμένα κατά 

παράδοση και συσκευασμένα – ταξινομημένα με τρόπο που να διευκολύνεται η 

καταμέτρησή τους, ο έλεγχος του περιεχομένου τους και η επισήμανσή τους, από 

τους αρμόδιους Επιθεωρητές του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και από τους τελικούς 

παραλήπτες. 

 

Ειδικότερα, στις δύο μεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε κιβωτίου, 

δέματος, σάκου, στροφείου κλπ πρέπει να είναι τυπωμένα ή γραμμένα με χρώμα, 

ανεξίτηλο μελάνι κλπ. ή χαραγμένα σε μεταλλικό πλακίδιο τα εξής στοιχεία : 

Το είδος, η ποσότητα και η μονάδα μετρήσεως του περιεχόμενου υλικού ή 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στη σύμβαση, καθώς και ο 

κωδικός αριθμός ΔΕΔΔΗΕ, αν πρόκειται για υλικά. Το μικτό και καθαρό βάρος κάθε 

κιβωτίου, δέματος κλπ.. Ο αριθμός της Σύμβασης. Ο αύξων αριθμός κάθε 

κιβωτίου, δέματος κλπ. σε ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη Σύμβαση. 

 

 

2. Ειδικότερα, ως προς τη συσκευασία – επισήμανση, ισχύουν, εκτός των 

αναγραφόμενων στις τεχνικές προδιαγραφές,  οι ακόλουθες απαιτήσεις:  

Σε περιπτώσεις μεταφοράς υλικών σε εμπορευματοκιβώτια (containers), θα πρέπει 

το μικτό βάρος του κάθε container να μην υπερβαίνει τους 25 τόνους, στο οποίο 

θα συμπεριλαμβάνεται το καθαρό βάρος των υλικών, το βάρος της συσκευασίας 

(παλέτες, ξυλεία, κλπ.) και το απόβαρο του container. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αναγράφει τα ακριβή βάρη στα φορτωτικά έγγραφα, τα οποία να συμπίπτουν με τα 

πραγματικά. Σε περίπτωση που υπάρξει φόρτωση υπέρβαρου container ή διαφορά 

μεταξύ δηλωθέντος βάρους και πραγματικού, οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύψει 

κατά την αποκομιδή των υλικών από τον τελωνειακό χώρο (πρόστιμα, διαφυγόντα 

κέρδη από τις καθυστερήσεις, νεκρός ναύλος κλπ.) θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Σε περιπτώσεις μεταφοράς υλικών συσκευασμένων σε ξύλινα κιβώτια από χώρες 

μη μέλη της Ε.Ε., εξαιρουμένης της Ελβετίας, θα πρέπει ο Ανάδοχος μαζί με όλα τα 

σχετικά έγγραφα, να προσκομίζει και πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου 

(fumigation – disinfection certificate) ή τα ξύλινα μέσα (κιβώτια ή παλέτες ή 

στροφεία) να φέρουν σφραγίδα ενδείξεως φυτοϋγειονομικού ελέγχου.  

Τυχόν έξοδα που θα προκληθούν από τη μη έγκαιρη προσκόμιση του παραπάνω 

πιστοποιητικού θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 16ο – Τιμολόγηση υλικών 

1. Η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της ποιοτικής 

παραλαβής των υλικών. 

 

2. Ο Ανάδοχος θα εκδόσει ένα (1) μόνο τιμολόγιο για το σύνολο των υλικών που 

θα παραδώσει το μήνα αυτό. Σε περίπτωση όμως εκπρόθεσμης παράδοσης θα 

εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο. 

 

3. Το Τιμολόγιο θα αναγράφει υποχρεωτικά την ημερομηνία έκδοσής του, τα 

πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων και τα στοιχεία της συναλλαγής και θα 



 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΑ 85511 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Συστήματα Δορυφορικού 

Εντοπισμού θέσης GNSS 

 

Σελ. 74 από 82 

 

 

κατατίθεται συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

των υλικών. 

Τα παραστατικά που θα εκδίδονται θα αναγράφουν τα στοιχεία: 

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.) / ΔΠΑ 

 Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 Αθήνα 117 43 

Α.Φ.Μ.  094532827 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών 

 

4. Τιμολόγιο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιστρέφεται στον 
Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 17ο - Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή των υλικών θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

από τον αρμόδιο της αποθήκης του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις παρακάτω 

παραγράφους.  

 

2. Η ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 24η ημέρα του 

τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην 

αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (………………………………………………………… 

…………………………………………………) το σχετικό τιμολόγιο μαζί με το παραστατικό της 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Ως χρόνος έναρξης για τον υπολογισμό της 

ημερομηνίας καταβολής του τιμήματος του τιμολογίου θα λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία κατάθεσης αυτού. 

Εάν η 24η ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, 

τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

3. Δεν γίνονται δεκτοί όροι πληρωμής με προκαταβολή, Άνοιγμα Πίστωσης ή 

και τυχόν προτεινόμενοι όροι χρηματοδότησης, σε καμία περίπτωση. 

 

4. Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει 

όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της χώρας του, τις 

σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του ΔΕΔΔΗΕ απέναντι 

στον Ανάδοχο. 

 

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση 

της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση 

πληρωμής του τιμήματος από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, μετά τα χρονικά όρια που 

καθορίζονται παραπάνω. 

 

6. 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 (Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

κ.λ.π. τα οποία απαραιτήτως πρέπει να προσκομιστούν με την κατάθεση του 

σχετικού τιμολόγιου μαζί με το παραστατικό της ποιοτικής παραλαβής). 

 

7. 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 υφίσταται ο ΔΕΔΔΗΕ, 

εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 
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8. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα προβαίνει στις 

προβλεπόμενες παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ 

του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, 

εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο. 

 

9. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών 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. 

 

10. 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. 

11. Θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν 4412/2016 διατάξεις περί 
κρατήσεων. 

 

 

  

Άρθρο 18ο - Ποινικές Ρήτρες 

1.  Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης θα ανέρχεται 

σε 0,5% της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης, με ανώτατο ποσοστό 

το 20% της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Το συνολικό ποσό ποινικής ρήτρας δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος.  

 

2. Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας θα λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία άφιξης του υλικού στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, αφού 

αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα από την αναγγελία ετοιμότητας του υλικού για 

επιθεώρηση μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Εντολής Παραλαβής 

Υλικού, καθώς και κάθε άλλη καθυστέρηση για την οποία ευθύνεται ο ΔΕΔΔΗΕ. 

  

Σε περίπτωση αναγγελίας ετοιμότητας για παρουσίαση του υλικού της ίδιας 

τμηματικής παράδοσης προς επιθεώρηση (ή προσκόμισης πιστοποιητικών) 

περισσότερες της μίας (1) φορές λόγω μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων 

επιθεώρησης (ή μη αποδεκτών πιστοποιητικών), ο χρόνος που θεωρείται 

αιτιολογημένος για το μη καταλογισμό ποινικής ρήτρας, είναι μόνο αυτός που 

μεσολαβεί από την τελευταία αναγγελία ετοιμότητας μέχρι την έκδοση της 

Εντολής Παραλαβής Υλικού (ΕΠΥ), με την οποία έγινε η επιτυχής ποιοτική 

παραλαβή του υλικού. 

Η ημερομηνία άφιξης θα πιστοποιείται από την ημερομηνία παράδοσης – 

παραλαβής που θα αναφέρεται στο πιστοποιητικό μεταφοράς (δελτίο αποστολής, 
φορτωτική) και θα είναι υπογεγραμμένο από τον αποθηκάριο του ΔΕΔΔΗΕ. 
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Άρθρο 19ο – Ανωτέρα βία 

1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται περιστατικά που ξεφεύγουν από 

τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα, όποιες προσπάθειες και 

αν κατέβαλε.  

 

2. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Αναδόχου δεν 

θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο.  

 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον 

ΔΕΔΔΗΕ συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αμέσως και 

πάντως το αργότερο εντός 10 ημερών από την εμφάνισή της κάθε περιστατικού 

ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει την εκτέλεση της παρούσας, 

άλλως δεν θα έχει δικαίωμα να το επικαλεστεί.  

  

 

Άρθρο 20ο - Απαγόρευση υποκατάστασης 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε 

τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή 

οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

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 ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη του γεγονότος (ολική υποκατάσταση). 

 

3. Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Αναδόχου 
χωρίς έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 21ο –Εκχώρηση   

1. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για 

τον ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε 

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή 

δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2. 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 ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό 
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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 ΔΕΔΔΗΕ 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 τον ΔΕΔΔΗΕ, 

γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο 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 

ΔΕΔΔΗΕ 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 22ο - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

έκδοσης ………………. ποσού € ………………………………, με αριθ. ………../…-….-…., 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξ 

ίσου ουσιώδεις. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης καθορίζεται 

σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

  

2. Η Εγγυητική Επιστολή 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 ΔΕΔΔΗΕ 

που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική και αφορούν στην είσπραξη αυτής από 

τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά 

του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής ή να 

την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 

3. Τέλος συμφωνείται ότι η εγγυητική αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη 

εμπρόθεσμη και προσήκουσα σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση 

της Σύμβασης και  μετά από την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω 

μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσής της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, 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 

ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του η 

παραπάνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη ο 
ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 
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Άρθρο 23ο - Ειδικοί όροι 

1. Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει τη δυνατότητα για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των 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, ήτοι  

 Τη σύμβαση 87 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας 

συνδικαλιστικού δικαιώματος, 

 Τη σύμβαση 98 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, 

 Τη σύμβαση 29 της ΔΟΕ σχετικά με την αναγκαστική εργασία, 

 Τη σύμβαση 105 της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής 

εργασίας, 

 Τη σύμβαση 138 της ΔΟΕ για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης, 

 Τη σύμβαση 111 της ΔΟΕ για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και 

απασχόληση), 

 Τη σύμβαση 100 της ΔΟΕ σχετικά με την ίση αμοιβή, 

 Τη σύμβαση 182 της ΔΟΕ σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής 

εργασίας, 

 Τη σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και 

πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του 

όζοντος  

 Τη σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης 

επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (σύμβαση της Βασιλείας), 

 Τη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους 

(σύμβαση της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ), 

 Τη σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση 

όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές 

εμπόριο (UNEP/FAO) (σύμβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα 
τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα.  

3. Επίσης, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις 

διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 

 

Άρθρο 24ο – Έκπτωση του Αναδόχου - Καταγγελία της Σύμβασης 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις υπόλοιπες 

διατάξεις της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφόσον 

συντρέξει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις κατά την οποία ο Ανάδοχος: 
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• Καθυστερήσει την παράδοση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο 

για το οποίο προβλέπεται η επιβολή ποινικής ρήτρας κατά το άρθρο 18 ανωτέρω,  

• Δεν αντικαταστήσει εμπρόθεσμα το υλικό που απορρίφθηκε κατά το άρθρο 

10 ανωτέρω,  

• Δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του 

ΔΕΔΔΗΕ 

 

Εάν ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της 

παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο 

ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωσή του προς 

τον Ανάδοχο. 

 

Κατά του έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του 

ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση πάσης φύσεως ζημίας, επέρχονται αθροιστικά οι εξής 

συνέπειες : 

 

α.      Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

β.         Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι 

την ημερομηνία της καταγγελίας. 

γ.         Ο ΔΕΔΔΗΕ 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. 

  

3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλει 

στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης, για όλα τα υλικά που παραδόθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση μέχρι την 

ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που 

επιβλήθηκαν ή άλλα ποσά δεκτικά συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 13  και 17 

της παρούσας. 

4. O ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 338 του ν. 4412/2016 δικαιούται 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 σοβαρης παραβίασης 

των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ , η 

οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιπρόσθετα δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και να λύσει 

την παρούσα οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση 

αυτή (της ανυπαίτιας καταγγελίας) ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο 

- πέραν του τιμήματος για το τμήμα της σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί - και τις 

δαπάνες, στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε για την εκτέλεση της παρούσας 

μέχρι την κοινοποίηση της καταγγελίας, αναφορικά με το ανεκτέλεστο τμήμα της 

σύμβασης. Η καταβολή των δαπανών αυτών εξαντλεί τις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ 
για την από μέρους του ανυπαίτια καταγγελία της σύμβασης. 
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Άρθρο 25ο - 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 στη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 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 

απαίτησης του. 

 

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω 

γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στη Διεύθυνση Περιφέρειας 

Αττικής οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται από πλήρη 

αιτιολόγηση της. 

 

3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, 

το δικαίωμά του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ 

περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής μπορεί να 
επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 

    

Άρθρο 26ο – 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 του όρου αυτού εκ μέρους του αναδόχου, 
ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Άρθρο 27ο – Αντίκλητος 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος οίκος ......................................, δηλώνει με την 

παρούσα ότι διορίζει και αποκαθιστά αντίκλητό του στην Ελλάδα τον κ. 

.............................................(όνομα, όνομα πατρός, επώνυμο, επάγγελμα), 

κάτοικο ............................................... (πόλη, οδός, αριθμός, Ταχ. Κωδ.).  

 

2. Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω 

διεύθυνσή του, θα επιδίδονται με παραγγελία του ΔΕΔΔΗΕ ή των καθολικών ή 

ειδικών διαδόχων και εκπροσώπων του όλα τα σύμφωνα με το άρθρο 142 

παράγραφος 4 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές 

προς τη Σύμβαση εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περιλαμβανομένων και των 

εισαγωγικών εγγράφων δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων (αναθέσεων) ή 
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πράξεων, που επιβάλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από αυτόν 

στον οποίο έγινε η επίδοση, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. 

 

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επίδοση προς τον συμβατικά διορισμένο 

αντίκλητο είναι δυνητική, η δε ανάκληση ή παραίτησή του επιφέρει αποτελέσματα 

κατά του ΔΕΔΔΗΕ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του, μόνο από της 

κοινοποίησης σ’ αυτόν και αυτούς της σχετικής γνωστοποιήσεως και μόνο αν 

περιλαμβάνει διορισμό άλλου αντίκλητου στην ίδια πόλη με ακριβή αναγραφή της 

διευθύνσεώς του. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διευθύνσεως 

του διορισθέντος αντικλήτου που αναγράφεται στη Σύμβαση ή σε μεταγενέστερο 

διορισμό. 

4. Διορισμός Αντικλήτου απαιτείται μόνον σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 
εδρεύει στην αλλοδαπή. 

 

Άρθρο 28ο - Επικοινωνία συμβαλλόμενων μερών 

Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 

θα γίνεται αποκλειστικά ως εξής: 

 

Αρμόδια Υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής/Τομέας Τεχνικών Εργασιών 

Υπεύθυνος : ….. 

Τηλ :   ……. 

Φαξ 210 3351667 

 

Επικοινωνία με τον Ανάδοχο 

……………………. 

 

 

Άρθρο 29ο - Υποχρέωση ενημέρωσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές του ΔΕΔΔΗΕ για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού 

λογαριασμού του με τον ΔΕΔΔΗΕ, την 30/6 και 31/12 εκάστου έτους, το αργότερο 
μέχρι την 31/7 και 31/1 εκάστου έτους, αντιστοίχως. 

 

Άρθρο 30ο – Τροποποίηση Σύμβασης 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία 

των μερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς ο 

χαρακτήρας της συμβάσεως, κατά το άρθρο 337 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 31ο - Δωσιδικία – Δίκαιο 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 αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία 

του Ελληνικού Κράτους. 

  

 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω, τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα 

Σύμβαση σε δύο πρωτότυπα με την ημερομηνία και στον τόπο που αναφέρονται 
στην αρχή τους και πήραν ο καθένας από ένα πρωτότυπο. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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