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ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΚΕ/11/2020  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΚΕ» 

  

 
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 Κεντρικής Ελλάδας που εδρεύει στην 
Λαμία, στο 2ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας - Αθήνας, 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. Το ν. 4412/2016 «Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Α΄ 147),  

3. 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», 
4. Την απόφαση Δ/ντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ με αρ. 273/2014  που αφορά την παροχή 
εξουσίας υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ,  

 
Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
της παρούσας.  
 
Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού.  

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
μνημονεύονται ανωτέρω.  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για 
την παροχή υπηρεσιών  στην Περιοχή ΑΜΦΙΣΣΑΣ της ΔΠΚΕ που αναλυτικά περιγράφονται 

Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
[CPV]65500000-8)  
1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε σαράντα οκτώ 
χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εφτά ευρώ και πενήντα λεπτά (48.177,50) , πλέον φόρου 
προστιθέμενης αξίας, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και αναλύεται ως εξής:  
 

Α/Α  
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Δικαίωμα 
προαίρεσης 

(μέχρι 
50%) 

1 Περιοχή Άμφισσας      48.177,50€ όχι  
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Το παραπάνω ποσό συνιστά το ανώτατο όριο προσφοράς. Προσφορές που υπερβαίνουν το ως 
άνω ποσό δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.  

1.4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
1.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:  

  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφαση του εκδιδόμενη κατά την κατακύρωση 
ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: 
 Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι  δύο (2) μήνες 

μόνο εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το Συμβατικό τίμημα  με τους ίδιους όρους , χωρίς ο 
Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.  
 
Η σύμβαση θα διακοπεί εάν η διαδικασία κατακύρωσης ενιαίου 
διαγωνισμού για τις Περιοχές της ΔΠΚΕ ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της 
παρούσας σύμβασης.  
 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2.1. Οι Προσφορές  θα υποβληθούν με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης 
Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας έως τις 18/05/2020  και έως ώρα 09:00   ή με ταχυδρομική 
αποστολή τους στην έδρα της ίδιας Διεύθυνσης έως τις 18/05/2020    και έως ώρα 09:00 . 

Επί ταχυδρομικής αποστολής ο προσφέρων έχει ο ίδιος την ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση 
της προσφοράς και ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει υποχρέωση να παραλάβει την προσφορά από 

οποιοδήποτε άλλο σημείο. 
2.2. Προσφορά που περιέρχεται στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τη λήξη των πιο πάνω προθεσμιών δεν 
γίνεται δεκτή και δεν ανοίγεται, αλλά επιστρέφεται σε εκείνον που την υπέβαλε.  
 
3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
3.1.     Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων στις 28/04/2020 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr από 

τις 29/04/2020 .  
3.2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός φορέας έχει λάβει 
πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων του διαγωνισμού.  
 3.3  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού μέχρι και την 08/05/2020 μέσω email Αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται είτε μετά την ως άνω ημερομηνία είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα αιτήματα που θα υποβληθούν 
μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.  Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις 
δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα παρακάτω email 
α) Ko.Polyzos@deddie.gr & β) c.syntzirma@deddie.gr. 
 

 
4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
4.1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι ο   κ. 
Αβαρκιώτης Βασίλειος Δ/ντής της ΔΠΚΕ.  
4.2. Γνωμοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης , η οποία είναι 
αρμόδια σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και την κατακύρωση. 

 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1. 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 

mailto:Ko.Polyzos@deddie.gr
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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 εκπλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 
5.2. 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. 
5.3. 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 
απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής της 

δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 
5.4. 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. 
5.5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της συνάψεως δημοσίων 

συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος. 
5.6. 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).  
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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). 

 
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 κοινωνικές ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική.  
6.1.2.2.  Έχουν επιβληθεί εις βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/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. 
 
6.1.2.3. 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. 
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: 
 

6.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Εκείνον που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 253 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).  
 
6.1.4. ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εκείνον 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.  Εκείνον που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης 
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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 στο άρθρο 16 της παρούσας.  
6.1.9. Εκείνον 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. Εκείνον 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. Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου,  
6.2.2. Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες 

(Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  τους διαχειριστές,  
6.2.3.  Για τους συνεταιρισμούς 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/προσωρινή 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 Φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της προσφοράς του στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν 
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα 
σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται από 
το όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη 
απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος, στο οποίο 

ισχύει η απόφαση.  Η απόφαση του 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 συνοδευομένου 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. 
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

7.1.  Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον, ο προσφέρων:  
7.1.1  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Να έχει  ετήσιο κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 100 τοις εκατό της εκτιμώμενης αξίας των υπηρεσιών για 
τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά. Ο ανωτέρω ελάχιστος κύκλος εργασιών 

(συμπεριλαμβανομένου και του «ειδικού») πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά την αμέσως 
προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ετήσια διαχειριστική   χρήση ή να 
ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των τριών (3) τελευταίων, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, 

ετήσιων διαχειριστικών   χρήσεων και πρέπει να προκύπτει από τους ισολογισμούς ή, αν ο 
υποψήφιος δεν έχει υποχρέωση σύνταξης τέτοιων, από άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του 
υποψηφίου, που τηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και 
ανταποκρίνονται σε όλους τους προβλεπόμενους τύπους. Επί 
ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων τα κριτήρια οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας μπορεί να συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα 

μέλη της αθροιστικά. 
 
7.1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  
7.1.2.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα 
απαιτείται: 

Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση συναφών συμβάσεων, η αξία των οποίων να 
ανέρχεται συνολικά κατά την τελευταία τριετία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

1   Περιοχή Άμφισσας    48.177,50€ 

  
7.1.2.1.2. Να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους.  
7.1.2.2. 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 παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου 
ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία), ο 
αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες 

ικανότητες.  
Υπό τους ίδιους όρους, μια ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων. 

 
8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Επειδή το συνολικό αντικείμενο της συμβάσεως, μαζί με το δικαίωμα προαιρέσεως του άρθρου 

1.5 της παρούσας δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ δεν απαιτείται 
έλεγχος της ονομαστικοποίησης των μετοχών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη 

διαδικασία. 
 
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, όπως θα προκύψει από τη   Διαδικασία  με το Σύστημα Προσφοράς με 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας. 
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9.2.  Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή και είναι  οι 
προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. Η 

κλήρωση διενεργείται από την  αρμόδια Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων. 
 
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα ίσο με 

έξι (6) 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.  
  
11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως 

συμμετοχής.  
 
12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
12.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά Νομιμοποιητικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, 

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 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.  
 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και σε δύο (2) ακριβή αντίγραφα, εκ των 

οποίων το ένα (1) να είναι σε ηλεκτρονική μορφή  (pdf). Το πρωτότυπο φέρει σε κάθε σελίδα 
την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Η ακρίβεια των αντιγράφων βεβαιώνεται με σχετική ενυπόγραφη 
δήλωση εκείνου που υπογράφει την προσφορά στο τέλος κάθε αντιγράφου. Σε περίπτωση 
διαφοράς ανάμεσα στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα υπερισχύει το πρωτότυπο. Οι προσφορές 
πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα περιεχομένων, να φέρουν ενιαία αρίθμηση και να 

μονογράφονται σε κάθε σελίδα τους. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες. Τυχόν 

διορθώσεις ή προσθήκες πρέπει να είναι ευκρινείς, να μονογράφονται και να σφραγίζονται από 
τον προσφέροντα. Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά  
γίνονται δεκτά και σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των αρχικών εγγράφων, τόσο 
δημοσίων όσο και ιδιωτικών. Ειδικότερα για τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τους και για τα 
ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αντιγράφων που έχουν επικυρωθεί 
από δημόσια αρχή ή από δικηγόρο. Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή 

γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Ο 
ΔΕΔΔΗΕ πάντως μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ζητήσει την υποβολή 
πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου. 
Οι προσφορές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης όλα τα στοιχεία που 
καθορίζονται στην παρούσα και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο αναγράφονται η επωνυμία του προσφέροντος, ο 

αριθμός και ο τίτλος της παρούσας διακήρυξης   

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους (Α΄, Β΄ και Γ΄) με τις ίδιες 
ακριβώς επισημάνσεις του φακέλου προσφοράς και συγκεκριμένα: 
12.2. ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο «Φάκελος Α΄ - Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιέχει: 
12.2.1. Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στο οποίο ο 
προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας για τη 
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συμμετοχή του. Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.), 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  που θα εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Το ΤΕΥΔ μπορεί να 
υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
12.2.2. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά,  υποβάλλουν  το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτές.  
12.2.3. Στην περίπτωση που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων σύμφωνα με το 

άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. και Τ.Ε.Υ.Δ. 
θα υποβάλλεται και από τον τρίτο. 
12.2.4. Στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. και εφόσον το τμήμα αυτό 
υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί, 

τότε Τ.Ε.Υ.Δ. υποβάλλεται και από τον υπεργολάβο.  
12.2.5. 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.  
12.2.6. 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.  
  

12.3. ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο «Φάκελος Β΄ - Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται κατωτέρω (σημειώνεται, ότι οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήματος 8 υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση): 
12.3.1. Ποσότητα και είδος προσφερόμενων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες 

συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα 5. 

12.3.2. Φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, από το οποίο να προκύπτει η 
συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα 8.  
12.3.3. Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά στοιχεία.  
12.3.4. Δήλωση υποβολής προσφοράς και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του 
Διαγωνισμού και Σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 4. 
 
 

12.4. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο «Φάκελος Γ΄ - Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή:  
12.4.1. Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 5 συμπληρωμένο με τιμές 
μονάδας και προσφερόμενες υπηρεσίες, εκφρασμένες σε ευρώ και γραμμένες αριθμητικώς και 
ολογράφως. 

12.4.2. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

συμβάσεως. Προσφορές που περιλαμβάνουν ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή 
οποιουσδήποτε  άλλους  όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται. 
12.4.3. 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 παρόχου των υπηρεσιών.  
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13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

13.1. Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε  με τον τρόπο που αναφέρεται 
ανωτέρω.  
13.2. Αν υποβλήθηκε από  οικονομικό φορέα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. 
13.3. Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από μία προσφορές από τον ίδιο οικονομικό φορέα είτε 

αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης.  
13.4. Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά.  
13.5. Αν δεν αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

13.6. Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της  παρούσας ως προς τη 
μορφή των προσφορών ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 
13.7. Αν το επάγγελμα που ασκεί ο προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο οικείο 
Επιμελητήριο, όπως δηλώνεται  στο ΤΕΥΔ, δεν είναι συναφές προς το αντικείμενο της 
συμβάσεως. 

13.8. 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. 
13.9. Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος μικρότερη από την απαιτούμενη στο άρθρο 10 

της παρούσας.  
13.10.  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 Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή 
επιφύλαξη ή αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η 
πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 
13.11.  Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το άρθρο 14 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ο προσφέρων δεν τις αποκατάστησε ή δεν έδωσε ικανοποιητικές 

εξηγήσεις.  
13.12.  Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της 
παρούσας.  
13.13.  Αν ο  προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της παρούσας. 

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

στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  
13.15. Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 57 
του Συντάγματος.  
 
 
14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
14.1. 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 αποστολής 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  φακέλων 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,   
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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.  
14.2. 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.  
14.3. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται οπωσδήποτε στον 

προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών συμμετοχής ή των λοιπών εγγράφων της προσφοράς.  
 
15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
15.1. Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται σε ενιαίο 

στάδιο.  
15.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η Επιτροπή κατ’ αρχήν παραλαμβάνει τις προσφορές που υποβάλλονται 

σε αυτή και καταγράφει την επωνυμία των προσφερόντων στο Πρακτικό Αποσφράγισης 
Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Αμέσως μετά την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής 
προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις 
προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τις επωνυμίες 
των αντίστοιχων προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των 
προσφορών. 
15.3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους Κύριους 

Φακέλους Προσφορών με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι προσφορές και ελέγχει 
την ύπαρξη των Φακέλων Α΄ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»), Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και 
Γ΄ («Οικονομική Προσφορά»). Μετά αποσφραγίζονται ο Φάκελος Α΄ («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής»), ο Φάκελος Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και ο Φάκελος Γ΄ («Οικονομική 
Προσφορά») και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν 

σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων αυτών δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα.  
15.4. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση 
των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά» και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι προσφέροντες, τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής,  οι τεχνικές προσφορές, οι οικονομικές προσφορές, καθώς και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά  κατάταξης  και με το οποίο 
εισηγείται για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που 

πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές, καθώς και για την τελική κατάταξη των 
παραδεκτών προσφορών . 
15.5. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαβιβάζεται στον Δ/ντή της ΔΠΚΕ ο οποίος 

αποφασίζει. 
15.6. Διευκρινίσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι απαντήσεις των 
προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται εγγράφως. Οι διευκρινίσεις που 

ζητήθηκαν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή τους σε αυτές κοινοποιούνται σε 

όλους τους προσφέροντες. 
15.7.  Όσοι υπέβαλαν προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων του 
ΔΕΔΔΗΕ και των σχετικών πρακτικών της γνωμοδοτικής επιτροπής και των προσφορών των 
λοιπών προσφερόντων. 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. Για να ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ ο 
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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 
μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
15.8.   Αν ο έλεγχος των Φάκελων όλων των προσφερόντων αποβεί αρνητικός, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ματαιώνονται. 

 
16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
16.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή   
καλεί τον  προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά  Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης.  

16.2. Τα δικαιολογητικά  προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 7 της 
παρούσας. 
16.3. Τα δικαιολογητικά  προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 
που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και 
πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014, να  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να 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 εθνικής 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: 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ … (αριθμός 
διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ). 
Αριθμός Διαγωνισμού: … 
Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 
Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού» 

16.4. Μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών  Προσωρινού 

Αναδόχου, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον Φάκελο και ελέγχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά στον διαγωνισμό, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
περιεχόμενό του. 
16.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης 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 έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, εφόσον η 

παράταση αιτιολογείται επαρκώς.  
16.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 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 και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με  την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης 

προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου  και ούτω καθ’ εξής.  Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
16.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στον Δ/ντή της ΔΠΚΕ ως 
αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της 
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διαδικασίας. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται στους προσφέροντες 
που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. 

 
17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
17.1. Αν μετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον 
προσφέροντα μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6 

και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισμού» - «Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής») και τις οποίες ο 
προσφέρων δήλωσε με την προσφορά του, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ 
αμελλητί και πάντως το αργότερο μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο  16 της παρούσας.  
17.2. Στην περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανωτέρω μεταβολές η 
προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτεται.  
  
18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου  

αποβαίνει θετικός, ο Δ/ντής της ΔΠΚΕ  ως αποφαινόμενο όργανο εκδίδει την πράξη 
κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών.  
18.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθώς και τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε όλους τους προσφέροντες επί αποδείξει με τον 
πρόσφορο κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ τρόπο και ειδικότερα με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή ταχυδρομικά.  
 

 
19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
19.1. Σε ένσταση υπόκεινται η διακήρυξη, η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης προσφορών 
καθώς και η απόφαση κατακύρωσης. 
19.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Ειδικά οι ενστάσεις 
κατά της διακήρυξης υποβάλλονται  σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Ο 
ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί των ενστάσεων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της. Μετά 
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
20.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σε 
οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να αποφασισθεί, ιδίως στις 
ακόλουθες: 
20.1.1. Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τις ζητούμενες υπηρεσίες.  

20.1.2. Αν η  προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  
20.1.3. Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε 
συνεννόηση μεταξύ των  προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού. 
20.1.4. Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα. 
20.1.5. Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη ματαίωση. 
20.2. Σε περίπτωση ματαίωσης οι  προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.  

 

21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
21.1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και εφόσον δεν ασκηθούν εμπρόθεσμα 
ενστάσεις ή εφόσον αυτές απορριφθούν, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Παράρτημα 3 και να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε 
προθεσμία  έως είκοσι (20)  ημέρες από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.   
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21.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η διαδικασία κατακύρωσης 

επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα, που προσέφερε την αμέσως επόμενη κατά σειρά 
κατάταξης τιμή 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.  

 
22. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
22.1. Οι όροι της συμβάσεως μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου αναφέρονται στο συνημμένο 

στην παρούσα Παράρτημα 9.  
22.2.   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.   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ » 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Α/Α  

Περιγραφή 

Εργασίας  

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ  

Μονάδα 

Μέτρησης  

Ποσότητα  

 

Τιμή 

Μονάδας  

(€)  

Συνολική 

Δαπάνη  

(€)  

1 

Περιοχή Άμφισσας  

(αστικά 

τετραμηνιαία)  

Τεμ.  57.000 0,34 19.380 

2 

Περιοχή Άμφισσας  

(ορεινά 

τετραμηνιαία)  

Τεμ.  33.000 0,38 12.540 

3 
Περιοχή Άμφισσας 

Αρδευτικά  
Τεμ.  1.335 2,50 3.337,50 

4 
Περιοχή Άμφισσας  

Μηνιαία 
Τεμ.  5.280 1,50 7.920 

5 Ρευματοκλοπές  Τεμ.  200 25 5.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€)  48.177,50 





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  
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Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 

 
 

 

 Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας πλην των τοπικών Κοινοτήτων 

Παλιοξαρίου, Ποτιδανίας, Περιθιωτίσσης, Τειχίου, Κάμπου Φιλοθέης, Τρικόρφου, 

Δροσάτου, Κλήματος, Ευπαλίου, Σεργούλας, Μαραθιάς, Ελαίας, Δαφνοχωρίου, 

Τριζονίων, Μοναστηρακίου, Καστρακίου, Μαναγούλης, Μαλαμάτων, Πύργου 

(Καρουτίων) και Καλλιθέας του Δήμου Δωρίδας. 

 Ολόκληρο το Δήμο Δελφών, πλην των Τοπικών Κοινοτήτων Επταλόφου, Λιλαίας, 

Άνω Πολυδρόσου. 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας τις Τοπικές Κοινότητες Αράχωβας, 

Καλυβίων Αράχωβας, την Περιοχή Παρνασσού (διοικητικά όρια Αράχωβας). 

 Από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας τις Τοπικές Κοινότητες Δάφνης, 

Μπράλλου, Παλαιοχωρίου (Δωριέων) και τμήμα των αρδευτικών Δρυμαίας. 
 

 
 
Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟ  ΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 1/7/2020 30/6/2021 

 

 
 
 
Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Βλέπε σχέδιο Συμφωνητικού 

 
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  
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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 43 
 

 
1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 
ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε 

ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του  Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν 
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, 
αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες 
υπέρ του 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. 
 
3.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 

 

  





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
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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 …/……. 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 …/……. 
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 …/……. 

της Υπηρεσίας σας, υποβάλλουμε την προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας στον διαγωνισμό 
αυτό.  
 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 …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:  
 
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 …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά:  

 
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 …/……. της Υπηρεσίας σας 
και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά της 
ενώσεως/κοινοπραξίας:  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΚΕ» 

  

 

Σελ. 20 από 122 

  

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ………………..  

 
Α.1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΑ  ΠΑΡΟΧΩΝ  

 
ΠΡΟΣΦ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

 

 

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΩ/ΗΜΕΡΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ 
……………………..  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ)  

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΩ  

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

1 

Λήψη 

ενδείξεων 
μετρητών 
ηλεκτρικής 
ενέργειας  

   
Κάτοχοι απολυτηρίου 
Λυκείου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

 
 

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 …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά:  
 

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 …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα 
οικονομική προσφορά:  
 





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ  
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 …/……. της Υπηρεσίας σας 
και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά της 
ενώσεως/κοινοπραξίας:  
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΚΕ/11/2020 
 

Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ & 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»της Περιοχής Άμφισσας  της ΔΠΚΕ.  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών:  
 

«        »  

 
Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών 
που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη 
Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες 
μονάδες  επί τοις εκατό στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" και  τις  
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΚΕ/11/2020  
και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν.  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
«Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας Μηνιαίας &  Τετραμηνιαίας 
Καταμέτρησης», της Περιοχής Άμφισσας  της 

ΔΠΚΕ  

Προσφερόμενη Έκπτωση  
σε ακέραιες μονάδες   

επί  τοις εκατό  

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ/11/2020 (αριθμητικώς και  
ολογράφως)  

  

«        »        

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι  αποδέχομαι , ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές  

μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές 
της παραπάνω έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε 
μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί,  για εκτέλ εση σύμφωνα με τους "Όρους 
και  Οδηγίες του Διαγωνισμού" της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΚΕ/11/2020 

του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
 

 
Ημερομηνία  

Ονοματεπώνυμο και  Υπογραφή  
Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων  

 

 

 
  





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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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/προσωρινή σύμπραξη 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.  

 
 
 
Οι δηλούντες: 

1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  
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7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
  

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 του 
Δήμου/ευρύτερης περιοχής …….  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  του Δήμου/ευρύτερης περιοχής 
………  που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 
Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 
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 του Δήμου/ευρύτερης περιοχής ……   που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο). 
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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:  
α) Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου,  

β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) 

και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. , Ε.Ε.) τους διαχειριστές,  
γ)  Για τους συνεταιρισμούς 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: 

2.1. Σε πτώχευση. 
2.2. Σε διαδικασία εξυγίανσης. 
2.3. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 
2.4. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 
2.5. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 
2.6. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

2.7. 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 
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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. 

            Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού, αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

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. Αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που τεκμηριώνουν την 
εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση συμβάσεων όμοιων (Εναλλακτική προσθήκη: 
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 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. 
2. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού.  
3. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού. 

4. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων και αδειών. 
 
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. 
 
 

Ε. Υπεργολαβία  
 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο υπό μορφή υπεργολαβίας 
τμήμα της σύμβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το τμήμα 
της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.   
Στην περίπτωση που το τμήμα της σύμβασης που δηλώνεται ότι θα ανατεθεί σε υπεργολάβο 

υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί 

θα υποβάλλονται από τον υπεργολάβο δικαιολογητικά αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 
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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 υπόχρεου. Στην ένορκη 

βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του 
συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 
2. Έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, 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 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους 
όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του 

Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την 
Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου 
χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη 
πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η 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 προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα 
επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο 
τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία 
και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του 

φύλλου συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 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. 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών  
 

 Οι κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν 
την δεδομένη χρονική στιγμή της διακήρυξης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις δύναται να 
τροποποιηθούν κατά τα επόμενα έτη λόγω αναβαθμίσεων των εφαρμογών του ΔΕΔΔΗΕ ή του 
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λειτουργικού της συσκευής. Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί τις τελευταίες εκδόσεις σε 
λογισμικό και hardware την στιγμή που θα ξεκινήσουν τις εργασίες. 

 
Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1. Κάτοχος  μεταφορικών μέσων  ΝΑΙ    

2. 

Ηλεκτρονικές συσκευές tablet  με 
χαρακτηριστικά: 

  Λειτουργικό:Android 8 ή 

νεότερης γενιάς  
  Οθόνη:   8" ή μεγαλύτερη   
  Συνδεσιμότητα:  

WiFi/GSM/LTE(GSM/LTE:κα-
λύπτουν ταχύτητες 3G/4G/5G) 

  GPS: Ναι         
  Επεξεργαστής: τουλάχιστον 

4πύρηνος 1.8GHz 
  Μνήμη (RAM/ROM): 3 GB / 32 

GB ή μεγαλύτερη  
  Battery:  >4000  mA  

(προμήθεια powerbank με 
δυνατότητα μπαταρίας ταχείας  
φόρτισης) 

  Camera: > 4MP με φλάς  
 
Κάρτα  SIM  με προδιαγραφές:  

  GSM/LTE :3G/4G/5G 
  Μηνιαία χρήση δεδομένων για 

τις ανάγκες των εφαρμογών 

του ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον 
2GB/μήνα  

  

ΝΑΙ  

  

3. 

Εταιρικά κινητά τηλέφωνα με 
δυνατότητα μετάδοσης μηνυμάτων και 

εικόνων, τόσο για τα συνεργεία του όσο 
και για την Ε.Υ.  

 

ΝΑΙ  

  

 

*Οι τεχνικές προδιαγραφές δύναται να αναπροσαρμοστούν  σε πιθανές    

  τεχνικές αναβαθμίσεις των συσκευών του εμπορίου που θα ισχύουν  στην  

  στιγμή έναρξης της σύμβασης των εργασιών από τον ανάδοχο.  

 

 

1.  Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Παροχών  

 

 
Η λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών θα πραγματοποιείται καθημερινά τις εργάσιμες ώρες 

εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών κατά μήνα και σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας  και πιο συγκεκριμένα: 

 
1.1 Η λήψη ενδείξεων των παροχών γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια προς αποφυγή 

σφαλμάτων, που συνεπάγονται την απώλεια εσόδων  του ΔΕΔΔΗΕ ή την άνευ λόγου 
επιβάρυνση των καταναλωτών  και ως εκ τούτου την έκθεση του κύρους του ΔΕΔΔΗΕ έναντι 
αυτών. 
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1.2 Οι ενδείξεις των μετρητών των παροχών τετραμηνιαίων , μηνιαίων , αρδευτικών κ.λ.π. 
θα γίνονται με φορητούς υπολογιστές (tablets) τους οποίους οφείλει να έχει προμηθευτεί ο 

Ανάδοχος.  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει  υποχρεωτικά:  

-  Εργονομικές φορητές mobile ηλεκτρονικές συσκευές  

( εφεξής tablet) με:  
 

  Πρόσβαση σε GSM δίκτυα 4G ή και  νεότερης γενιάς  με 2GB/μήνα ( 

κάρτα sim). 
  Πρόσβαση σε υπηρεσίες τοποθεσίας με χρήση δορυφόρου GPS και  

χρήση δικτύου GSM . 
  Πρόσβαση σε δίκτυα Wifi , Bluetooth. 
  Κάμερα διπλής όψης ( τουλάχιστον 4 Mega pixels) με φλας .  
  Λειτουργικό σύστημα Android 8 ή  νεότερης γενιάς .  

  Μνήμη (RAM/ROM) 3GB/32 GB ή μεγαλύτερη  
  Να συνοδεύεται  με συσκευή ταχείας φόρτισης, power bahk και  θήκη 

προστασίας .  
  Οθόνη 8’ ’ ή  μεγαλύτερη .  
  Να δέχεται  κάρτα αποθήκευσης εξωτερικού χώρου.  

  Να έχει  4πύρηνο επεξεργαστή ή  μεγαλύτερο.  
 

To σύστημα γεωεντοπισμού (στίγμα GPS) θα είναι συνεχώς ενεργοποιημένο (επί 
ποινή επιβολής ποινικής ρήτρας, σε περιπτώσεις σκόπιμης απενεργοποίησης), ώστε 
να ελέγχεται η διαδρομή καταμέτρησης, να πιστοποιείται η επίσκεψη του 
καταμετρητή στις παροχές και να λαμβάνεται αυτομάτως το γεωγραφικό στίγμα της 
κάθε παροχής. Επίσης οι γεωγραφικές συντεταγμένες θα αποθηκεύονται σε δεκαδικές 
μοίρες με έξι (6) τουλάχιστον δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με το σύστημα γεωδαίτησης 
WGS84. 

  
Σημείωση:  

 
  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει φορητούς υπολογιστές (tablet) 20% 

επιπλέον των αναγκαίων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης σε 

περίπτωση βλάβης, κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης.  

 Στις περιπτώσεις αδυναμίας φόρτωσης των προς καταμέτρηση παροχών στους 
φορητούς υπολογιστές (tablet), o Ανάδοχος υποχρεούται να καταμετρά με 
άλλο τρόπο (π.χ. με μηχανογραφικές καταστάσεις)κατά την απόλυτη κρίση 
του ΔΕΔΔΗΕ , χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή. 
  

1.3  Σε περίπτωση μη λήψης ένδειξης κάποιας παροχής, θα σημειώνεται στο tablet    η 
ένδειξη «Ακίνητο Κλειστό (ΑΚ)», θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο λόγος μη λήψης ένδειξης ( 

ακατοίκητο, απουσιάζει προσωρινά, κλειστό ανεκμετάλλευτο κ.λ.π.). Σε περίπτωση μη 
αναγραφής του λόγου για τον οποίο το ακίνητο βρέθηκε κλειστό , αφενός μεν δεν θα 
καταβάλλεται το τίμημα της παρούσας σύμβασης και αφετέρου θα επιβάλλεται σχετική Ποινική 
Ρήτρα. 
 
1.4  Ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει και δεύτερη επίσκεψη στα κλειστά ακίνητα 

εκάστου Β.Κ. 

 
1.5   Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μετρητών που οι οθόνες είναι σβηστές οφείλει να 
ενημερώνει με την έκδοση Δ.Α.Κ. 
 
1.6  Στις περιπτώσεις «Κλειστών Ακινήτων», θα επικολλάται υποχρεωτικά σε εμφανές 
σημείο στο ακίνητο του καταναλωτή και σε σημείο που δεν προκαλεί φθορά της περιουσίας του 
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(όπως ξύλινη πόρτα), ειδικό ενημερωτικό αυτοκόλλητο σημείωμα, που παρέχεται από το 
ΔΕΔΔΗΕ και θα αναγράφεται υποχρεωτικά επ’ αυτού η ημερομηνία καθώς και η ώρα επίσκεψης 

στο ακίνητο. 
 
1.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει με την έκδοση Δ.Α.Κ. για πελάτες, που δεν 
είναι στη σωστή σειρά κατά την καταμέτρηση. 

 
1.8   Ενδείξεις θα λαμβάνονται για το σύνολο των μετρητών των παροχών, που εμφανίζονται 
στα tabletς, ανεξάρτητα από την κατάσταση τους (ενεργές - ανενεργές, κ.τ.λ.). Όλες  οι 

ενδείξεις, παρατηρήσεις ,Δ.Α.Κ. κλπ θα πρέπει να καταχωρούνται αποκλειστικά κατά τη 
διάρκεια της  καταμέτρησης και όχι εκ των υστέρων. 
 
1.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει Υπεύθυνο υπάλληλό του σε κάθε γραφείο, ο οποίος 
θα συνεργάζεται με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την άρτια υλοποίηση του ημερήσιου  
προγράμματος καταμέτρησης . Στα πλαίσια της άρτιας υλοποίησης του ημερήσιου 

προγράμματος καταμέτρησης περιλαμβάνεται και η ανακύκληση του προσωπικού.   
 
1.10     Οι κατηγορίες τύποι και υποτύποι των Α.Κ. και ΔΑΚ δύναται να τροποποιηθούν  
ανάλογα με τις ανάγκες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
 

2. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών μηνιαίου κύκλου. 
 

(Η παρούσα παράγραφος ισχύει εφόσον στο πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας 
Σύμβασης αναφέρονται σχετικοί όγκοι εργασιών για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.) 

 
2.1   Κατά τη διαδικασία λήψεων ενδείξεων αυτής της κατηγορία θα πρέπει να ελέγχονται  
επιμελώς τα ακόλουθα: 
-  Τη σφραγίδα κιβώτιου μετρητή  (αν είναι σφραγισμένο  με την προβλεπόμενη σφραγίδα, η 
οποία ήδη είναι καταχωρημένη ή καταγεγραμμένη). 

-   Ελέγχει τις σφραγίδες ακροδεκτών και μετρητή, όχι μόνο ως προς την ακεραιότητα τους     
αλλά και για πιθανές αλλοιώσεις,  καθώς επίσης και αν οι αριθμοί τους είναι ίδιοι με αυτούς που 
ήδη είναι καταχωρημένοι ή καταγεγραμμένοι. 
-    Έλεγχος για την ύπαρξη ξένων αντικειμένων ή/και ξένων καλωδίων σε συνάφεια με το 
μετρητή, ή/και τις ασφάλειες του μετρητή, ή/και το καλώδιο παροχής. 

 

2.2   Στις περιπτώσεις ψηφιακών μετρητών πρέπει να ελέγχονται απαραίτητα: 
 
-  Τα βέλη κατεύθυνσης ενέργειας και φάσεων. 
-  Η κατάσταση της μπαταρίας. 
-  Η ορθότητα της ημερομηνίας και της ώρας. 
-  Η σωστή κατάσταση εγγραφής κανονικού και μειωμένου τιμολογίου.  
-  Η κατάσταση φασικών τάσεων και η ορθή ύπαρξη των συμβόλων. 

-  Οι κωδικοί σφαλμάτων. 
-  Εάν τα τμήματα της οθόνης (σύμβολα, αριθμητικές τιμές κλπ) εμφανίζονται    
   σωστά και δεν υπάρχουν χαμένα τμήματα.  
-  Επιβεβαίωση των αθροιστικών τιμών.    
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σφραγισμένο  κιβώτιο  μετρητή εντός του οποίου οι σφραγίδες ακροδεκτών ή 

μετρητή είναι κομμένες, αλλοιωμένες, πλαστές κλπ χωρίς την ταυτόχρονη έκδοση Δελτίου 

Αναφοράς Καταμετρητή (ΔΑΚ) θεωρείται συγκάλυψη ρευματοκλοπής και αποτελεί λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης.   
 
2.3 Ειδικότερα σε ότι αφορά στην καταμέτρηση των μηνιαίων πελατών, στη εφαρμογή του 
tablet  θα καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 
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-   Η ημερομηνία καταμέτρησης 
-   Ένδειξη μετρητή ενέργειας (KWh)  

-   Ένδειξη μετρητή  αέργου ενέργειας (KVarh)  
-   Ένδειξη του αθροιστικού μεγίστης ισχύος (KW) 
-   Καταγραφή  μέγιστης ζήτησης  ισχύος (KW) 
-   Αριθμοί μηδενισμών 

-   Οι αριθμοί των σφραγίδων που θα τοποθετηθούν στο κιβώτιο του μετρητή και στο     
    μηχανισμό μεγίστου. 
-   Αν ο μετρητής έχει δυνατότητα ψηφιακής και αναλογικής καταγραφής της  

    κατανάλωσης τότε  ελέγχεται η ταύτιση των ενδείξεων και σε διαφορετική  
    περίπτωση εκδίδεται ΔΑΚ. 
-  Τυχόν πληροφορίες για το είδος του καταστήματος, το λόγο μη λήψης  ένδειξης κλπ. 
  
2.4  Κατά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται μηδενισμός της συσκευής ένδειξης  μεγίστου και 
υπολογισμός των καταναλωθέντων Ω.Χ.Β και της μεγίστης ζήτησης (αφαίρεση της 

προηγούμενης ένδειξης από την παρούσα), τα οποία θα αναγράφονται στην εφαρμογή του 
tablet, προκειμένου να ελέγχεται η ορθότητα των ενδείξεων ή σοβαρές αποκλίσεις από τις 
καταναλώσεις προηγουμένων περιόδων κατανάλωσης 
 
Θα ενημερώνεται το έντυπο «Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή» που βρίσκεται στο κιβώτιο του 

μετρητή με τους αριθμούς των σφραγίδων και την ημερομηνία τοποθέτησής τους. Σε 
περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία καταγραφής στο «Δελτίο Παρατηρήσεων 

Μετρητή» θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο έντυπο και το παλιό να παραδοθεί στον αρμόδιο 
του Γραφείου Καταμέτρησης. 
 
2.6 Μετά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται σφράγιση του κιβωτίου του μετρητή καθώς και 
του μηχανισμού μεγίστου με τις εκάστοτε προβλεπόμενες  σφραγίδες,  που θα χορηγούνται 
στον Αναδόχου από το ΔΕΔΔΗΕ.  
 

2.7   Θα πρέπει να λαμβάνονται ενδείξεις από όλους τους μετρητές, ανεξάρτητα από την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής (δηλ. εάν είναι ενεργός, κομμένος από τελική 
διακοπή, κομμένος λόγω χρέους κλπ.). Ειδικά στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μετρητών που 
έχει γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης,  θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει ένδειξη με ειδικούς 
χειρισμούς και τη χρήση μπαταρίας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσωρινή επαναφορά των ασφαλειών 

για τη λήψη ενδείξεων. 
 
2.8   Όσοι μηνιαίοι καταναλωτές δεν ανευρεθούν κατά την έναρξη των εργασιών από το 
προσωπικό του Αναδόχου, θα υποδειχθούν από τους καταμετρητές της Επιχείρησης, ή θα 
χορηγηθούν επιπρόσθετα στοιχεία για την ανεύρεση τους (ασφαλείς πληροφορίες, 
γεωγραφικές συντεταγμένες κλπ)  
 

3. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών εξαμηνιαίου κύκλου. 
 
(Η παρούσα παράγραφος ισχύει εφόσον στο πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας Συμφωνίας 
αναφέρονται σχετικοί όγκοι εργασιών για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.) 
 
Σε ότι  αφορά την καταμέτρηση των παροχών καταναλωτών εξαμηνιαίου κύκλου, θα τηρείται η 

κάτωθι διαδικασία: 

 
3.1 Κάθε εξάμηνο και μετά από έγγραφη ενημέρωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα 
παραδίδονται στον εκπρόσωπο του Αναδόχου τα κάτωθι: 
 
α. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της λήψης ενδείξεων μετρητών εξαμηνιαίου κύκλου. 
β. Τα βιβλία καταμέτρησης ή ηλεκτρονικό αρχείο. 





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΚΕ» 

  

 

Σελ. 32 από 122 

  

 

γ. Τα κλειδιά των πίλλαρ των παροχών, τα οποία θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο 
Καταμέτρησης και θα παραδίδονται με το πέρας της εργασίας. 

 
3.2  Στα βιβλία καταμέτρησης ή στο ηλεκτρονικό αρχείο  θα καταγράφονται: 
 
α. Η ημερομηνία καταμέτρησης 

β. Η ένδειξη μετρητή ενέργειας (KWh) 
γ. Τυχόν διασαφήσεις, Δ.Α.Κ,  ή παρατηρήσεις για τον λόγο μη λήψης ένδειξης  κ.λ.π. 
 

3.3  Επιβεβλημένο είναι το ασφαλές κλείσιμο των ερμαρίων  και  ο έλεγχος για την ακεραιότητα 
τους, σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η έκδοση Δελτίου Αναφοράς Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.).  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά προκληθεί σε ερμάριο το οποίο δεν θα ασφαλιστεί,  
επιβαρύνει τον Ανάδοχο.   
 

  3.4  Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης  όλων των ενδείξεων και κατά την λήξη του 

χρονοδιαγράμματος που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την § 3.1.α, θα γίνεται η μεταφορά των 
ενδείξεων, των Δ.Α.Κ. και παρατηρήσεων που έχουν καταγραφεί στην εφαρμογή του tablet. 
 
3.5  Θα πρέπει να λαμβάνονται ενδείξεις από όλους τους μετρητές, ανεξάρτητα από την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής (δηλ. εάν είναι ενεργός, κομμένος από τελική 

διακοπή, κομμένος λόγω χρέους κλπ.). 
 

3.6  Όσοι εξαμηνιαίοι καταναλωτές δεν ανευρεθούν κατά την έναρξη των εργασιών από το  
προσωπικό του Αναδόχου, θα υποδειχθούν από τους καταμετρητές της Επιχείρησης, ή θα 
χορηγηθούν επιπρόσθετα στοιχεία για την ανεύρεση τους (ασφαλείς πληροφορίες, γεωγραφικές 
συντεταγμένες κλπ). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παροχές που ηλεκτροδοτούν φωτιστικά σώματα  οδών και πλατειών σε πολλές 

περιπτώσεις είναι τοποθετημένες επί στύλων και σε ύψος ασφαλείας από δύο μέτρα και 

άνω.  Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η χρήση μικρής  βοηθητικής 

κλίμακας (σκάλας),  και σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η αδυναμία λήψης ένδειξης 

λόγω πρόσβασης,  ή η μη σωστή απασφάλιση και ασφάλιση των ερμαρίων.    

 
4. Απογευματινές λείψεις ενδείξεων από πελάτες ειδικών κατηγοριών  

 
(Η παρούσα παράγραφος ισχύει εφόσον στο πίνακα του άρθρου  5  της παρούσας Σύμβασης 
αναφέρονται σχετικοί όγκοι εργασιών για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.) 

 
Σε ότι  αφορά την καταμέτρηση των παροχών για πελάτες ειδικών κατηγοριών, θα τηρείται η 
κάτωθι διαδικασία: 
 
4.1  Οι επισκέψεις για τις λήψεις ενδείξεων θα πραγματοποιούνται τις απογεματινές ώρες και 
συγκεκριμένα από 17:00’ έως 22:00’. 
 

4.2  Ανάλογα με τους κύκλους καταμέτρησης των παροχών (μηνιαία διμηνιαία  κλπ) μετά από 
έγγραφη ενημέρωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα παραδίδονται στον εκπρόσωπο του 

Αναδόχου τα κάτωθι: 
 
α. Χρονοδιάγραμμα λήψης και ολοκλήρωσης των ενδείξεων πελατών ειδικών κατηγοριών. 
β.  Τα βιβλία καταμέτρησης ή ηλεκτρονικό αρχείο. 
 

4.3  Οι κανόνες εργασίας ανά κατηγορία παροχών πρέπει να είναι συνακόλουθες με τις  
παραγράφους του άρθρου  2 .  
 





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΚΕ» 

  

 

Σελ. 33 από 122 

  

 

5. Σύνταξη Δελτίων Αναφοράς (Δ.Α.Κ) 
 

Ο Ανάδοχος κατά τη λήψη των ενδείξεων πρέπει να ελέγχει οπτικά  το μετρητή και να ερευνά 
τις συνθήκες, υπό τις οποίες γίνεται η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας και σε ασυνήθιστες 
περιπτώσεις θα συντάσσει, μέσω tablet , δελτία αναφοράς. 
Ειδικότερα, δελτία αναφοράς θα εκδίδονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
5.1 Στάσιμος μετρητής, ελαττωματική λειτουργία μετρητή (δίσκος περιστρέφεται με ίδια 
ένδειξη, δίσκος πάλλεται, δίσκος γυρίζει αντίστροφα), μετρητής που λειτουργεί αντίστροφα 

κλπ. 
 
5.2 Παραβίαση σφραγίδας (αποκοπή, σπάσιμο, αλλοίωση κλπ), ασυμφωνία αριθμών 
σφραγίδων των στοιχείων της μετρητικής διάταξης. 
 
5.3  Αναγραφή του σωστού αριθμού μετρητή όταν αυτός αρχίζει από Γ ή είναι διαφορετικός από 

αυτόν που αναφέρεται στο tablet  . 
 
5.4  Βλάβη ή καταστροφή μετρητή, τρύπα στο κιβώτιο, σπασμένο τζάμι, σπασμένο κιβώτιο, 
θολό τζάμι κ.λ.π. 
 

5.5 Ανέφικτη η λήψη ενδείξεων λόγω απρόσιτης θέσης του μετρητή ή παρεμβολή 
διαφόρων αντικειμένων, οθόνη μετρητή σβηστή,  βλάστηση κ.λ.π. 

 
5.6 Μη ανεύρεση μετρητή. 
 
5.7  Μετρητής τοποθετημένος χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στο tablet  όπου πέραν 
των λοιπών στοιχείων θα αναγράφεται ο αριθμός μετρητή, η ένδειξη, ο αριθμός των ψηφίων 
τυχόν επιπλέον διασαφήσεις κλπ. 
 

5.8 Υποψία  ρευματοκλοπής (μη καταγραφή της κατανάλωσης από το μετρητή λόγω 
παράνομων επεμβάσεων). 
 
5.9 Επισφαλείς συνθήκες, όπως π.χ. κομμένο παροχικό καλώδιο, ετοιμόρροπη σύνδεση 
παροχής προς μετρητή ή παροχής σε τοίχο με φθορές από τις οποίες κινδυνεύει η στήριξη του 

μετρητή, αποθήκευση εύφλεκτων υλικών πλησίον του μετρητή, ακάθαρτα ύδατα ή άλλα υγρά 

κ.λ.π. 
 
5.10 Σημαντικές αυξομειώσεις στην κατανάλωση, δηλαδή για ενδείξεις που συνεπάγονται 
αδικαιολόγητα μεγάλες ή μικρές καταναλώσεις σε σχέση με αυτές της προηγούμενης 
καταμέτρησης ή και αδικαιολόγητα μηδενικές καταναλώσεις. 
 
5.11 Παράνομη επέκταση μέσα από τη μετρητική διάταξη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε 

παρακείμενο κτίσμα (αντικανονική ρευματοληψία).  
 
5.12 Έλεγχος για τυχόν αλλαγή της χρήσης παροχών Δημοτικού Φωτισμού. 
 
5.13  Σύνταξη αναφοράς για τους μετρητές διπλής εγγραφής όταν ζητείται η μια ένδειξη αλλά 
διαπιστώνεται  ότι ο δεύτερος αριθμητήρας έχει ένδειξη διάφορη του μηδενός.   

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση έκδοσης Δελτίου Αναφοράς Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.), 
να φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή την οφθαλμοφανώς ασυνήθιστη περίπτωση 
ηλεκτροδότησης (σύμφωνα με τα παραπάνω) και στο τέλος της καταμέτρησης να παραδίδει ή  
να αποστέλλει όλες τις φωτογραφίες με ηλεκτρονικό αρχείο στο αρμόδιο Γραφείο καταμέτρησης 
του ΔΕΔΔΗΕ. 
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Ειδικότερα για ορισμένες κατηγορίες μετρητών (αρδευτικά, ΦΟΠ, κ.τ.λ.) ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταχωρεί στη συσκευή GPS τις συντεταγμένες του μετρητή.   

 
 

Ε. «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ » 
 

     Απαιτούμενος εξοπλισμός - εργαλεία. 
 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά του 

προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο εφοδιασμός 
των συνεργείων του αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με κατάλληλο εξοπλισμό και 
εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον ανάδοχο  (Σύμβαση άρθρο 11, παράγραφος 
7). 

 
Επιπλέον, θα διαθέτει υποχρεωτικά: 

 Φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablet) για όλα τα συνεργεία του, με τις 
κάτωθι προδιαγραφές. 

 Οθόνη: από  8" ή μεγαλύτερη .            

 Συνδεσιμότητα:  WiFi/3G/4G/5G 
  GPS: Ναι 
 Επεξεργαστής: τουλάχιστον 4πύρηνος 1.8GHz 
 Λειτουργικό: Android 8  ή νεότερης γενιάς 

 Μνήμη (RAM/ROM): 3 GB / 32 GB ή μεγαλύτερη (κατά προτίμηση 4GB για να 
μη χρειαστούν αλλαγή σε 1-2 χρόνια) 

 Battery:  >4000  mA  (προμήθεια powerbank με δυνατότητα της μπαταρίας για 
ταχεία φόρτιση) 

 Camera: > 4MP διπλής όψης με φλας 
 Κάρτα sim με 2 GB /μήνα 

 Εταιρικά κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα μετάδοσης μηνυμάτων και εικόνων, τα 

οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τόσο στα συνεργεία του 
όσο και στην Ε.Υ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμόζεται άμεσα στις οργανωτικές αλλαγές και 

αλλαγές πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας και τον εξοπλισμό που θα 

απαιτηθεί εντός εύλογης προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των 15 ημερών, προμηθευόμενος τον 

σχετικό εξοπλισμό.  
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9.  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 
 

Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  
2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας  
35 100, Λαμία  

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΠΚΕ  ………………………..  

 
 
 
 
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
     ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   
   ΑΜΦΙΣΣΑΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  

2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας  
35 100, Λαμία  
 

 

 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
      ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΚΕ/………………………..  

                         Αρ. SAP:…………………………  
                        Α.Δ.Α.Μ.:………………………….  
 
 

 

          

          «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ        

          ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ     

                     ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  

 
 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ   Α΄  
 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
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Αντικείμενο: «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  

Στην Λαμία σήμερα, την ..… -. .….-20... . , οι  κατωτέρω συμβαλλόμενοι:  

Αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία 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, Τ.Κ. 11743, ΑΦΜ 

094532827/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και  εδώ εκπροσωπείται  νόμιμα από 

τ….……………………….…………………… –  –  και  

Αφετέρου «…………………………………..» (εφεξής καλούμενης «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που 

εδρεύει  στ… ………………………….., οδός ………………………… αριθμός …,Τ.Κ……………., 

ΑΦΜ………………/ΔΟΥ………………. και  εκπροσωπείται  νόμιμα από τον κ. 

………………………………………………,  

Αφού έλαβαν υπόψη:  

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

2.  Την …………… απόφαση του……………..………. ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία 

προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου των 

υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας,  

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

Αναδόχου αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει  τιμής,  

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.  

6. Την πράξη/απόφαση ..… του … Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ο 

προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του σχεδίου της παρούσας απέβη θετικός, 

συμφώνησαν και  έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  
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Άρθρο 1ο  –Τεύχη της Σύμβασης  
Άρθρο 2ο  - Αντικείμενο της Σύμβασης  

Άρθρο 3ο  - Τεχνική Περιγραφή  
Άρθρο 4ο     Συμβατικές Ποσότητες  

Άρθρο 5ο  - Διάρκεια Σύμβασης / Προθεσμία εκτέλεσης  
Άρθρο 6ο  –  Αμοιβή  
Άρθρο 7ο  - Τρόπος Πληρωμής  
Άρθρο 8ο  - Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ  
Άρθρο 9ο  - Εκπροσώπηση Αναδόχου - Επιβλέπων  

Άρθρο 10ο  - Προσωπικό του Αναδόχου  
Άρθρο 11ο- Ευθύνες του Αναδόχου  
Άρθρο 12ο  –  Κοινοπραξία και Σύμπραξη Εταιρειών  
Άρθρο 13ο- Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας - 

Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου –  Εμπιστευτικότητα  
Άρθρο 14ο  - Ποινικές Ρήτρες  

Άρθρο 15ο  - Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης  
Άρθρο 16ο  - Υπεργολάβοι  
Άρθρο 17ο  - Φορολογικές υποχρεώσεις  

Άρθρο 18ο  - Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Άρθρο 19ο  - Ασφαλίσεις  
Άρθρο 20ο  - Ειδικοί όροι  
Άρθρο 21ο   -  Ανωτέρα Βία  

Άρθρο 22ο  - Καταγγελία της Σύμβασης  
Άρθρο 23ο  - Απαιτήσεις  
Άρθρο 24ο  - Ρήτρα Ακεραιότητας  
Άρθρο 25ο–  Τροποποίηση Σύμβασης  
Άρθρο 26ο  –  Ισχύς Όρων Σύμβασης  
Άρθρο 27ο  - Δωσιδικία –  Δίκαιο της Σύμβασης  

                      Άρθρο 1º  –Τεύχη της Σύμβασης  

1.  Η Σύμβαση αποτελείται  από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία 

υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :  

Α.  Συμφωνητικό  

Β.  Τιμολόγιο Εργασιών  

Γ.  Τεχνική Περιγραφή Εργασιών  

Δ.  Οικονομική Προσφορά  

Ε.  Συμβατικό Τίμημα - Συμβατικές Ποσότητες  

Στ.  Ασφαλίσεις  

Ζ.  Υποδείγματα  

Η .  Διοικητικά Όρια  

2.  H σειρά με την οποία αναφέρονται  τα Τεύχη στην προηγούμενη 

παράγραφο καθορίζει  τη σειρά ισχύος των όρων καθενός α π'  αυτά, σε 

περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο 

ή περισσοτέρων Τευχών.  
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3.  Ρητά συμφωνείται  μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι  η Σύμβαση 

αυτή καθώς και  τυχόν τροποποίησή της, όπως προβλέπεται  στο άρθρο 25 της 

παρούσας Σύμβασης, αποτελεί  τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους 

για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών και  ότι  όλα τα έγγραφα που τυχόν 

ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και  οι  τυχόν 

συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και  περιγραφής,  που έγιναν 

προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται  

ότι  δεν έχουν ισχύ, ότι  δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα, ότι  δε 

θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι  δε θα ληφθούν υπόψη για την 

ερμηνεία των όρων της παρούσας Σύμβασης.  

Άρθρο 2º  - Αντικείμενο της Σύμβασης  

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

αμοιβής που συμφωνείται  στην παρούσα, την παροχή της υπηρεσίας «Λήψη 

ενδείξεων μετρητών καταναλωτών ηλεκτρι κής ενέργειας μηνιαίας &  

τετραμηνιαίας καταμέτρησης της Περιοχής ΑΜΦΙΣΣΑΣ  της Διεύθυνσης 

Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας» ,  η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω 

εργασίες:  

 Λήψη ενδείξεων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Άρθρο 3º  - Τεχνική Περιγραφή  

Η αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των υπηρεσιών  περιγράφεται στο συνημμένο 

Τεύχος Γ΄ «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών».  

Άρθρο 4º  - Συμβατικές ποσότητες  

1.  Οι Συμβατικές ποσότητες των προς παροχή υπηρεσιών, ανά είδος 

εργασιών, που θα δοθούν προς εκτέλεση στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αναφέρονται  στο συνημμένο Τεύχος Ε΄ 

«Συμβατικό Τίμημα –  Συμβατικές Ποσότητες».  

2.  Οι ποσότητες των συμβατικών υπηρεσιών μέσα σε ορισμένη χρονική 

περίοδο (ημέρα, εβδομάδα, μήνας) δύνανται  να τροποποιούνται  κατά την 

απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τις  ανάγκες του μέσα στα όρια της 

συμβατικής αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.  

3.  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωμα αναστολής της 

εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου των υπηρεσιών κατά περιόδους εορτών, 
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θεομηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών φαινόμενων ή άλλων εκτάκτων 

γεγονότων και χωρίς να δικαιούται  αποζημίωση ο Ανάδοχος.  

4.  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του συμβατικού 

αντικειμένου κατά την κρίση του με δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται 

αποζημίωση ο  Ανάδοχος.  

5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει  επαρκές προσωπικό, ώστε να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.  

 6.   Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει  το δ ικαίωμα να αναθέσει  σε άλλον ανάδοχο μέρος των 

υπηρεσιών που κρίνονται  απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική 

δαπάνη που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση.  

 

Άρθρο 5º  - Διάρκεια Σύμβασης / Προθεσμία εκτέλεσης  

 

1.  Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας …….  ( ..) μηνών . Αρχίζει  

από….-….-… και λήγει   την …-…-….    Η εξάντληση της συμβατικής αμοιβής 

ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λύση της Σύμβασης.  

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί  το δικαίωμα, με μονομερή απόφαση του, κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης:  

Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 

μέχρι  δύο (2)  μήνες μόνο εφόσον δεν έχει  εξαντληθεί το Συμβατικό τίμημα  
με τους ίδιους όρους , χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των 

τιμών μονάδας ή να εγείρει  άλλες απα ιτήσεις.   
 

Η σύμβαση θα διακοπεί εάν η διαδικασία κατακύρωσης ενιαίου 

διαγωνισμού για τις Περιοχές της ΔΠΚΕ ολοκληρωθεί πριν τη λήξη 

της παρούσας σύμβασης.  

 

Άρθρο 6ο – Αμοιβή  
 

1.  Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης 

συμφωνείται  σε ………………. ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξ ίας, σύμφωνα 

με τα συνημμένα τεύχη Β΄ «Τιμολόγιο Εργασιών» και Ε΄ «Συμβατικό Τίμημα –  

Συμβατικές Ποσότητες».  

 

2.  Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί  στην προσφορά του αναδόχου όπως 

οριστικοποιήθηκε στο στάδιο κατακύρωσης, ως εξής:  
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ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
(ΤΜΗΜΑ)   

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
(ΜΕΧΡΙ 50%)  

ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ 
……………………..  

……………………… €  ΟΧΙ  

 

3. Συμφωνείται  ρητά, ότι  η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σταθερή και ο 

Ανάδοχος παραιτείται  του δικαιώματος να ζητήσει  αύξηση ή αναπροσαρμογή 

αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και  ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 

388 του Α.Κ. Ο Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόμενο και  αποδέχεται  τον κίνδυνο 

της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω 

συμφωνούμενο  αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δε δικαιούται .  

4.  Η παραπάνω αμοιβή συμφωνείται  ότι  καλύπτει  το κόστος των υπηρεσιών 

που ανατίθενται,  τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό 

του κόστος, τα τέλη και γενικότερα όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν  τον 

ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και  το εργολαβικό του κέρδος.  

 
 

Άρθρο 7º  - Τρόπος Πληρωμής  

1.  Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται  βάσει  μηνιαίας Πιστοποίησης 

Εργασιών .  Θα συμπληρώνεται  από τον ανάδοχο και  θα εγκρίνεται  από το 

ΔΕΔΔΗΕ Πίνακας που αφορά εργασίες που έχουν περατωθεί  τον αντίστοιχο 

μήνα, προκειμένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος.  

2.  Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνονται, σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης, την 24η  ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του 

τιμολογίου με την προϋπόθεση εμπρόθεσμης κατάθεσης όλων των σχετικών 

δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 

(με απόδειξη κατάθεσης) .  Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε 

ισχύον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει  το ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα στην προθεσμία αυτ ή και  προ 

της καταβολής της αμοιβής θα πρέπει  να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια 

όργανα του ΔΕΔΔΗΕ και  οι  πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και  της 

πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και  οι  έλεγχοι  

εξακρίβωσης της ποιότητας των εργασιών του αναδόχου. Σε περίπτωση αργίας, 

ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται  η αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. Όλες οι  πληρωμές, οι  σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται  
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από το ΔΕΔΔΗΕ προς τον ανάδοχο και  ο Ανάδοχος θα είναι  αποκλειστικά 

υπεύθυνος έναντι  οποιονδήποτε τρίτων για τ ις πληρωμές προς αυτούς.  

Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα γίνονται  σε ευρώ μέσω λογαριασμού 

Τράπεζας που θα προσδιοριστεί  από τον ανάδοχο έγκαιρα.  

3. Πληρωμή προκαταβολής 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δε χορηγεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής – Προθεσμίες υποβολής 

Η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών από τον ανάδοχο, για την περίοδο αναφοράς του 

τιμολογίου, θα πραγματοποιείται τμηματικά ως εξής:  

Α’ ΦΑΣΗ: 

4.1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, 

εγκεκριμένη από το/α αρμόδιο/α όργανο/α του ΔΕΔΔΗΕ. 

4.2. Τιμολόγιο του αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ. 

Τα παραπάνω παραστατικά πρέπει να υποβάλλονται άμεσα στα αρμόδια Όργανα του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Β’ ΦΑΣΗ: 

4.3. Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας για το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν ή/και τον υπεργολάβο για την 

περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

4.4. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε, το οποίο τυχόν θα 

ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. 

4.5. Στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Μηχανικός του αναδόχου δεν είναι μισθωτός της 

εταιρείας του αλλά έχει διαφορετική σχέση εργασίας με αυτήν (π.χ. Διευθύνων 

Σύμβουλος, Μέτοχος κ.λπ.), θα προσκομίζεται Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωσή του, 

νομίμως επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι 

έχει πλήρως εξοφληθεί από τον ανάδοχο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κατά τον 

μήνα της πιστοποίησης. Εναλλακτικά θα προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση ο ίδιος ο 

Ανάδοχος, νομίμως επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία θα 





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΚΕ» 

  

 

Σελ. 43 από 122 

  

 

βεβαιώνει την ως άνω εξόφληση, ή θα προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο παραστατικό το 

οποίο κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας βεβαιώνει την ως άνω εξόφληση. 

Για την τήρηση των παραπάνω ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην 

Επιβλέπουσα και την Προϊσταμένη Υπηρεσία την επαγγελματική σχέση του Επιβλέποντα 

Μηχανικού με αυτόν.  

4.6. Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου ή/και υπεργολάβου με 

υπογραφές του Επιβλέποντα Μηχανικού του αναδόχου, του Εντεταλμένου Μηχανικού του 

ΔΕΔΔΗΕ, των βοηθών του και του Διευθυντή της Περιοχής. 

4.7. Παραστατικά πληρωμών ενσήμων αναδόχου ή/και υπεργολάβου. 

4.8. Αντίγραφα ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του προσωπικού 

του αναδόχου ή/και υπεργολάβου, η οποία θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

εργαζόμενους στη συγκεκριμένη εργολαβία για τη χρονική περίοδο αναφοράς του 

τιμολογίου. 

4.9. Αντίγραφα παραστατικών πληρωμής Τραπεζών (extrait) ή αντίγραφα internet banking 

εκτυπωμένα την επόμενη μέρα ολοκλήρωσης της συναλλαγής, από τα οποία 

αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας στον ανάδοχο ή/και υπεργολάβο αυτού, που απασχολούνται στην 

εκτέλεση της Σύμβασης. Αποδείξεις καταβολής στις οποίες οι εργαζόμενοι βεβαιώνουν ότι 

έλαβαν τραπεζικά τους μισθούς ή τα ημερομίσθια τους δε λαμβάνονται υπόψη. 

Τα παραπάνω παραστατικά πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο σε εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

Γ’ ΦΑΣΗ: 

Πριν την εξόφληση του τιμολογίου: 

4.10. Φορολογική ενημερότητα αναδόχου. 

4.11. Ασφαλιστικές ενημερότητες αναδόχου. (ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται: α) για τον 

ίδιο τον ανάδοχο, είτε αυτός είναι ατομική Εταιρεία είτε εταιρεία, β) βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό του αναδόχου - ΙΚΑ). Σε περίπτωση 

ασφαλιστικής ρύθμισης να προσκομίζεται η βεβαίωση αυτής. 
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Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εντός των 

προαναφερόμενων προθεσμιών, η πληρωμή (εξόφληση τιμολογίου) θα γίνεται την 24η ημέρα 

του δεύτερου επόμενου μήνα από το μήνα συμπλήρωσης όλων των δικαιολογητικών. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καθίσταται υπερήμερος, αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου αυτής. 

5. Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών 

Τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο στο 

ΔΕΔΔΗΕ (έδρα Περιοχής), συνημμένα σε διαβιβαστική επιστολή (όπου και θα αναφέρονται 

αναλυτικά και συγκεκριμένα τα συνημμένα έγγραφα), η οποία θα πρωτοκολλείται, προκειμένου 

να είναι βέβαιη η ημερομηνία υποβολής τους. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης 

ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών 

ποσών του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την καθορισμένη ημέρα πληρωμής.  

7. 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. 

8. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, 

σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει 

να καταβάλει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά 

κάθε ζημιά που θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω 

υποχρεώσεών του. 

9. 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. 

10. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων του, που απορρέουν 

από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να 

ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις 

αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Επίσης, το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σε περίπτωση 

που η απαίτηση του τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, 

περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
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11. 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. 

12. Για την παροχή υπηρεσιών της παρούσας, θα γίνονται οι παρακρατήσεις βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας.  

Θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 διατάξεις περί κρατήσεων. 

 

Άρθρο 8º  - Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ  
 

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της 

παρούσας ασκείται  από τα κατωτέρω όργανα:  

1.  Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου εκπροσώπου:  

Εκδίδουν και υπογράφουν τις ημερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των 

οποίων θα γίνεται η μηνιαία πιστοποίηση, δέχονται τα τηλεφωνήματα των 

συνεργείων του αναδόχου και  μεταφέρουν προς αυτά τ ις εντολές του 

Εντεταλμένου Εκπροσώπου, εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, με εντολή 

του Εντεταλμένου Εκπροσώπου.  

2.  Εντεταλμένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία - Ε.Υ.):  

Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και  ο αναπληρωτής του ορίζονται  και 

γνωστοποιούνται  εγγράφως στον ανάδοχο από την Προϊσταμένη Υπηρεσία πριν 

την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της 

προόδου εκτέλεσης της παρούσας, για την καλή εκτέλεσή της καθώς και  για 

την τήρηση των όρων της Σύμβασης γενικώς, υπογράφει τα έντυπ α των 

εκδιδομένων παραγγελιών/ εντολών προς τον ανάδοχο και  την μηνιαία 

πιστοποίηση. Εισηγείται  στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών 

ρητρών, την απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του αναδόχου ή και την 

έκπτωση του αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει  πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία 

και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Είναι  υπεύθυνος για 

τον ημερήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών των συνεργείων του 

αναδόχου και  ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η ανταπόκριση 

δε στο καθήκον αυτό είναι  κρίσιμη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). Στα 

καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαμβάνεται  η παρακολούθηση και  ο έλεγχος της 
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ποιότητας, ποσότητας γενικά και  η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της 

Σύμβασης.  

3.  Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.):  

 

Καθήκοντα Προϊσταμένης Υπηρεσίας ασκεί  ο Διευθυντής της Περιοχής ………… …. 

Είναι  υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών, την οποία  

και υπογράφει  καθώς και για την τήρηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης.  

4.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επι τρέπει και να διευκολύνει τον 

έλεγχο της τήρησης των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό 

όργανο ορισθεί από την Προϊσταμένη ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 

 

Άρθρο 9º  - Εκπροσώπηση Αναδόχου – Επιβλέπων  
 

1.  Των συνεργείων του αναδόχου θα προΐσταται Διπλωματούχος Μηχανικός με 

επαρκή πείρα σε υπηρεσίες παρόμοιες με αυτή της Σύμβασης, ο οποίος θα 

ονομάζεται «Επιβλέπων».  

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του αναδόχου πρέπει  να συνδέεται  με τον ανάδοχο με 

σχέση εργασίας (υπαλληλική –  εταιρική κλπ.) και να διαθέτει  άδεια ασκήσεως 

Επαγγέλματος Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου Μηχανικού ή/και αντίστοιχης 

αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας, με επαρκή πείρα σε υπηρεσίες 

παρόμοιες με αυτή της Σύμβασης  και  να είναι μέλος του αντίστοιχου 

επαγγελματικού φορέα (ΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ).   

Ο Επιβλέπων είναι συνυπεύθυνος με τον ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής 

άποψης εκτέλεση των υπηρεσιών, για την καταλληλότητα των 

χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισμού, 

εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρω ν, 

συμπεριλαμβανομένων και  όσων αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί  

υγιεινής και  ασφάλειας της εργασίας και  περί  αποφυγής ατυχημάτων. Σε 

περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που τυχόν συμβεί  στο προσωπικό του 

αναδόχου, του ΔΕΔΔΗΕ ή και  σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση της 

παρούσας, την ευθύνη θα φέρουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο Ανάδοχος 

και  ο Επιβλέπων. Ο Επιβλέπων θα είναι  πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί  

ως τεχνικός εκπρόσωπος του αναδόχου στις σχέσεις του με το ΔΕΔΔΗΕ και  να 
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υπογράφει  εκ μέρους του αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των 

υπηρεσιών έγγραφα. Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να ανακοινώνει  στις κατά 

Νομό Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά νόμο 

στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα.  

2.  Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει  το δικαίωμα να ζητήσει  εγγράφως την αντικατάσταση του 

Επιβλέποντα αναφέροντας και  τους λόγους της αιτούμενης αντικατάστασης, ο 

δε ανάδοχος υποχρεούται  να συμμορφώνεται  προς την απαίτηση αυτή του 

ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. Ο ανάδοχος 

έχει  το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντά του με άλλο πρόσωπο 

οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι  η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν 

την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα.  

3.  Η αμοιβή του Επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για 

την επίβλεψη των Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.  

Ρητά ορίζεται  ότι  ο ανάδοχος ευθύνεται  έναντι  του ΔΕΔΔΗΕ απεριόριστα και  εις  

ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα και είναι  

υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετ ική ζημιά που προκαλείται  

εξαιτίας του σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ ή παντός τρίτου.  

4.  Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει  να γίνει  ο ορισμός του 

Επιβλέποντα με κατάθεση στην Προϊσταμένη Υπηρεσία κοινής υπεύθυνης 

δήλωσης, όπως αναφέρεται  στο συνημμένο Τεύχος Ζ’  «Υποδείγματα» της 

παρούσας, με την οποία θα δηλώνεται ,  ότ ι  ο μεν Ανάδοχος αναθέτει  ο δε 

Επιβλέπων αναλαμβάνει  τα καθήκοντα και τ ις υποχρεώσεις της επίβλεψης των 

υπηρεσιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της 

Σύμβασης αυτής. Συγχρόνως  θα υποβάλλεται  και  πρόσφατο (ημερομηνία 

έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του 

Επιβλέποντα.  

5.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιβλέποντα τις αρμοδιότητες, 

ευθύνες και  υποχρεώσεις του αναλαμβάνει  «Αναπληρωτής Επιβλέπων» ο οποίος 

ορίζεται  κατά την υπογραφή της Σύμβασης με κοινή δήλωση του Αναδόχου και  

του «Επιβλέποντα» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ίδιου. Συγχρόνως θα 

υποβάλλονται  και  για τον αναπληρωτή τα ίδ ια δικαιολογητικά που απαιτούνται 

για τον ορισμό του «Επιβλέποντα».  

Ο «Αναπληρωτής Επιβλέπων»  πρέπει  να έχει  τα ίδια προσόντα και  θα υπόκειται  

επίσης στην έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ όπως και ο Επιβλέπων. Ο «Αναπληρωτής» 

αναλαμβάνει  μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει  ο 
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«Επιβλέπων», υπό την προϋπόθεση ότι  θα ειδοποιείται  έγκαιρα ο ΔΕΔΔΗΕ με 

ευθύνη του Αναδόχου ή και του Επιβλέποντα. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται 

από Δήλωση του «Αναπληρωτή», ότι  αναλαμβάνει  τις  ευθύνες του 

«Επιβλέποντα» όπως προβλέπονται στη Σύμβαση.  

6.  Αν ο Ανάδοχος είναι  Ατομική Ετα ιρεία, μπορεί  «Επιβλέπων» ή 

«Αναπληρωτής» του να είναι  ο ίδιος, εφόσον έχει  τα προσόντα που 

περιγράφηκαν παραπάνω, διαφορετικά είναι δυνατός ο ορισμός τρίτου 

προσώπου κατά τα ανωτέρω, με τα απαιτούμενα προσόντα.  

Άρθρο 10º  - Προσωπικό του Αναδόχου  
 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να εκτελέσει την Παροχή Υπηρεσιών με προσωπικό 
που έχει  προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να 

είναι  αριθμητικά επαρκές, ώστε να διασφαλίζεται  η δυνατότητα άρτιας 
εκτέλεσης της ημερήσιας εργασίας που του επιδίδετα ι . Τα  πρόσωπα που θα 

χρησιμοποιήσει  ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι   
απολυτηρίου  Λυκείου, να είναι  κατάλληλα εκπαιδευμένα, να χειρίζονται 
ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά.   Η επάρκεια και  η 
καταλληλότητα του προσωπικού θα εξετάζεται  από τα αρμόδια όργανα, που 
εκπροσωπούν το ΔΕΔΔΗΕ.  

 

2.  Ο ανάδοχος εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται 

να δηλώσει  εγγράφως το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει  για την εκτέλεση 

της Σύμβασης και  να προσκομίσει  στο ΔΕΔΔΗΕ, αντίγραφο των επαγγελματικών 

αδειών. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει  το δικαίωμα να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε 

μέλους του προσωπικού, που κρίνεται  για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως 

ακατάλληλο ή δεν εκτελεί  με την απαραίτητη επιμέλεια και  ακεραιότητα τα 

καθήκοντά  του.  

3.  Το προσωπικό του αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του υποχρεούται να 

επιμελείται  την εμφάνισή του και να είναι καθαρό. Επίσης οφείλει  να εκτελεί  

προσηκόντως τα καθήκοντά του με βάση το περιεχόμενο των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και  τα συναλλακτικά 

ήθη, ανεξαρτήτως πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει  να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες 

του ΔΕΔΔΗΕ, να αποφεύγει  οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς, να μην 

προβαίνει  σε συστάσεις προς τους χρήστες για προμηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας και  να μην συζητεί  για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει  σε αυτούς να 

απευθύνονται  στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει  δε να 

αναφέρει  στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα ανακύπτοντα ζητήματα ή 
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παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται  τηλεφωνικά η 

αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ.  

4.   Ρητά συμφωνείται  ότι  το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα 

εργάζεται  υπό την πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και  του 

Επιβλέποντα του τελευταίου.  

5.  Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει,  ότι  για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει,  

δε θα χρησιμοποιήσει  εν ενεργεία υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άτομα που έχουν 

οποιασδήποτε μορφής κωλύματα ή απαγορεύσεις.  

6.  Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος γνωστοποιεί  στο ΔΕΔΔΗΕ 

τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι  νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον 

εκπροσωπεί  σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και  

να προβαίνει , εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και  

διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται.  Ο παραπάνω εκπρόσωπος του 

αναδόχου θα είναι  και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι  εγκατεστημένος στην  

έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, άλλως θα πρέπει  ο Ανάδοχος να διορίσει  

Αντίκλητο που διαμένει  στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

7. Συμφωνείται  ρητά ότι  η παρούσα Σύμβαση έχει  χαρακτήρα μίσθωσης 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι  η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται  

στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων –  υπηρεσιών 

όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το  

προσωπικό που θα απασχολεί , σε καμία περίπτωση δε θα θεωρούνται  

προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με 

την παρούσα Σύμβαση, των συμφωνημένων υπηρεσιών, σε καμία περίπτωση δε 

λογίζεται  ως χρόνος υπηρεσίας και  ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ .  

8.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να εφοδιάσει  το προσωπικό του με ταυτότητες, 
που θα του υποδείξει  ο ΔΕΔΔΗΕ  και  στις οποίες θα αναφέρεται  ότι  ο 

εικονιζόμενος είναι  υπάλληλος του Αναδόχου που εκτελεί  την Παροχή 
Υπηρεσιών «λήψης ενδείξεων μετρητών των παροχών» για λογαριασμό του 
ΔΕΔΔΗΕ,  κατά τα λοιπά ισχύουν οι  Όροι του Άρθρου 11 .  
Τις υπόψη ταυτότητες θα θεωρεί  η  Ε.Υ. για το απαραίτητο χρονικό διάστημα 
και  θα επιστρέφονται  σ’  αυτή με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης καθώς και  σε 

κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση απώλειας ή μη 
επιστροφής ταυτότητας οποτεδήποτε ζητηθεί από την Ε.Υ. ή την Π.Υ. , θα  

επιβάλλεται η  Ποινική Ρήτρα του Άρθρου 14 και  θα γίνεται  σχετική 
καταγγελία/αναφορά στην Αστυνομία, προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης 
της ταυτότητας.  
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Άρθρο 11º- Ευθύνες του Αναδόχου  
 

1.  Ο ανάδοχος ευθύνεται:  

α.  για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και  σύμφωνη προς τους 

κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και  τεχνικής, εκτέλεση της Σύμβασης  

β.   έναντι  τρίτων, έναντι  του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι  ζημίες σε ιδιοκτησία, οι  σωματικές βλάβες ή και 

θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται 

από τα συνήθη Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.  

2.  Ο Ανάδοχος και  ο Επιβλέπων του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της 

παρούσας, είναι  υποχρεωμένοι  να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρ ο για την 

πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και  σε 

εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους 

συνεργάτες και  υπαλλήλους του, καθώς και  εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων 

μέσων, οχημάτων κ.λπ.  

3.  Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να τις 

δηλώσει εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει  στην άμεση τακτοποίησή 

τους, προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη.  

Περιπτώσεις ζημιών που δε δηλώθηκαν, διαβιβάζονται εγγράφως στον ανά δοχο 

και  αυτός υποχρεούται εντός 2 ημερών να τ ις τακτοποιήσει  και  να προσκομίσει  

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις.  

4. Σε περιπτώσεις που ο ανάδοχος αρνηθεί  την τακτοποίηση των ζημιών ή ο 

ζημιωθείς εγείρει  αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ  ή του αναδόχου, τότε η Ε.Υ. θα 

παρακρατεί  από την αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της 

αποζημίωσης επαυξημένο με τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός 

της.  

5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, δε φέρουν καμία 

ευθύνη έναντι  τρίτων για ζημιές που οφείλονται  στην εκτέλεση των εργασιών 

της Σύμβασης από τον ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι  

ατύχημα που ήθελε συμβεί  στο προσωπικό του  ΔΕΔΔΗΕ, του αναδόχου ή σε 

κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης από τον ανάδοχο.  

6.  Ρητά συμφωνείται  ότ ι  ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει  καμία απολύτως ευθύνη για 

οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της 
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Σύμβασης είτε από τον ανάδοχο είτε  από το προσωπικό που χρησιμοποιεί  και 

ότι  κάθε ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί  κατά την εκτέλεση της 

παρούσας είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο προσωπικό που θα απασχολεί,  

συμπεριλαμβανομένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης 

χρηματικής  ικανοποίησης, βαρύνει  αποκλειστικά και  εξ ολοκλήρου μόνον τον 

ανάδοχο.  

7.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει  τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη 

μεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και  εκτέλεσης της 

εργασίας του. Ο εφοδιασμός των συνεργείων του  αναδόχου με απαραίτητα 

εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει 

τον ανάδοχο.  

8. Κανείς από τους όρους της παρούσας, όλων θεωρουμένων ως ουσιωδών, δε 

θεμελιώνει σχέση προστήσαντος και  προστηθέντος μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και 

αναδόχου.  

Άρθρο 12º  – Κοινοπραξία και Σύμπραξη Εταιρειών  
 

1.  Συμφωνείται  ρητά ότι  όλα τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ Εταιρειών 

ενέχονται  και ευθύνονται  έναντι  του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσε ων που 

αναλαμβάνει  η Σύμπραξη ή Κ/Ξ με την παρούσα Σύμβαση.  

2.  Συμφωνείται  επίσης ότι  θα εκπροσωπούνται  με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη 

τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και  θα ελέγχεται  από το ΔΕΔΔΗΕ η 

ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη ή Κ/Ξ όλων των μελών α υτής.  

3.  Ο ανάδοχος κατέθεσε στο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, Δήλωση ή το Κοινοπρακτικό 

…………… …………… …………………σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία …………………….…….. 

συμμετέχει  με ποσοστό …………………..και η Εταιρεία ……………………………………… 

συμμετέχει  με ποσοστό ………………………… στη Σύμπραξη ή Κοινοπραξία.  

Άρθρο 13º- Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής 
Νομοθεσίας- Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου – Εμπιστευτικότητα  

 

1.  Ο ανάδοχος θα είναι  πλήρως και  αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι  του 

ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικ ής και  

ασφαλιστικής Νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, 

καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει  της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  
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2. Ο ανάδοχος και  κάθε Υπεργολάβος υποχρεούνται  να τηρούν απαρεγκλίτως 

τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το προσωπικό 

τους που θα απασχολείται  στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 

της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι  οποίες σε καμία 

περίπτωση δε μπορεί  να είναι  κατώτερες των  προβλεπόμενων από την οικεία 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της 

καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του 

προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων κλπ.  

Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος, υποχρεούται, ιδ ίως:  

α)  να καταβάλει  το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών 

και να υποβάλλει  τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την 

παρακολούθηση και  εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ  

και  

β)  να προσκομίσει  στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και  εφαρμογή των 

όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του 

ζητηθεί που είναι  πρόσφορο να αποδείξει  την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής Νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των  συμβάσεων εργασίας 

του προσωπικού του ή/και  του προσωπικού του Υπεργολάβου που 

απασχολείται  στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος 

της, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ του ΙΚΑ), πίνακες προσωπικού 

οι  οποίοι  θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, 

αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και  του 

προσωπικού του Υπεργολάβου κλπ.  

Ο ανάδοχος υπέχει  τις παραπάνω έναντι  του ΔΕΔΔΗΕ  υποχρεώσεις, τόσο για 

το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί  για την ε κτέλεση της Σύμβασης, όσο 

και για το προσωπικό των τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόμενος και  

εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και  εκ μέρους των τυχόν Υπεργολάβων 

του.  

3.  Ο  ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί  το δικαίωμα να αποστείλει  αντίγραφο της Σύμβασης, 

καθώς και  τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης 

προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο 

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), 

καθώς και  στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της 

εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας.  

4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και  το προσωπικό του Υπεργολάβου, 
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είναι  υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της 

Σύμβασης και  καθ' όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και  

κτιρίων του  ΔΕΔΔΗΕ ενιαία και  αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα 

διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε 

εμφανή θέση ταυτότητα  με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία 

θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του (Τεύχος Ζ’  

«Υποδείγματα» της παρούσης Σύμβασης). Η ταυτότητα  αυτή θα είναι  έγκυρη 

μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και  

εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να 

θεωρηθεί  κατά τον προαναφερόμενο τρόπο ταυτότητα  για προσωπικό του 

Αναδόχου ή/και  Υπεργολάβου, απαιτείται  ο ανάδοχος να προσκομίσει  στο 

αρμόδιο για την παρακολούθηση και  εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο 

του ΔΕΔΔΗΕ  αντίγραφο της Σύμβασης Εργασίας που τον συνδέει  με το εν λόγω 

προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του Άρθρου 

3 του Π.Δ. 156/1994 όπως ισχύει,  από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση 

εργασίας του προσωπικού με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εξασφαλίσει  τη λήψη ταυτοτήτων  και  για το προσωπικό του ή/και το  

προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. 

Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου -Υπεργολάβου  θα απασχολείται  

στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις 

εγκαταστάσεις και  τα κτίρια του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν είναι 

εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη ταυτότητα.  

Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του αναδόχου  εντός ακινήτου, το 

προσωπικό του αναδόχου  οφείλει  να διευκρινίζει  με σαφήνεια την ταυτότητά 

του και  το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει  την προαναφερόμενη 

ταυτότητα και  να γνωστοποιεί  στον πελάτη τόσο την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και  τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της 

Αναδόχου/ Υπεργολαβικής εταιρείας.  

5.  Ο Ανάδοχος ή/και  ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί  στο προσωπικό 

του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των 

εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις  υποχρεώσεις για 

τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη 

επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και 

ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.  

6. Ο Ανάδοχος  και ο Επιβλέπων οφείλουν να συμμορφώνονται  πλήρως με τη 
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ισχύουσα Νομοθεσία και  αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται  

όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του 

προσωπικού τους ώστε η εκτελούμενη εργασία να είναι  ορθή και  ασφαλής.  

7.  Ο ανάδοχος θα καταθέτει , πριν από την έναρξη των εργασιών, κατάσταση 

με τα οχήματα και  το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια 

εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και  τον Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις 

νόμιμες άδειες και  τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από 

διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και  τα ανυψωτικά, τα οποία θα 

ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει  πλήρως τις υπόψη 

απαιτήσεις θα εφοδιάζεται  με Ειδικό Σήμα Οχήματος  (Τεύχος Ζ’  

«Υποδείγματα» της παρούσας) που θα διατίθεται  από το αρμόδιο για την  

παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.  

Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Υπεργολάβου  θα χρησιμοποιείται  στα πλαίσια 

εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 

προαναφερόμενο Σήμα.  

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται  αυστηρά προς τους ισχύοντες 

στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και  Αστυνομικές 

διατάξεις καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ .  

9.  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει  ως αυστηρά 

απόρρητη και  μυστική κάθε πληροφορία που παρέχεται  σε αυτόν ή στην οποία 

αποκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με το ΔΕΔΔΗΕ. 

Όλες οι  πληροφορίες που θα γνωστοπο ιηθούν στον ανάδοχο στο πλαίσιο της 

παρούσας χαρακτηρίζονται  ως «Εμπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε μορφή και αν 

παρασχεθούν (έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική).  

9.1.  Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

- Να μη χρησιμοποιε ί  τις  Εμπ ιστευτικές Πληροφορίες για κανέναν άλλο 

σκοπό εκτός από τη συνεργασία και  τις δραστηριότητές του με το ΔΕΔΔΗΕ.  

-  Να μην αποκαλύπτει  τις  Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες 

του ή σε τρίτους, παρά μόνο εάν είναι  απαραίτητο για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας και  μόνο μετά από σχετικές γραπτές οδηγίες 

και τη συγκατάθεση του ΔΕΔΔΗΕ.  
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-  Να μην κατασκευάζει  αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να 

τις αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παρά μόνο για το σκοπό 

της εκτέλεσης της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής μερικών ή ολικών 

αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την 

ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και  να τηρείται  αρχείο όλων των αντιγράφων.  

-  Να φυλάσσει  σε ασφαλές μέρος κάθε Εμπιστευτική πληροφορία καθώς και  

κάθε θέμα που περιέχει  Εμπιστευτικές Πληροφορίες.  

-  Να επιστρέφει  ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ, όλες ή 

μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει  στην κατοχή του.  

-  Να μη χρησιμοποιεί  τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισμό 

ιδίου οικονομικού οφέλους.  

9.2.  Ο Ανάδοχος αποδέχεται  και  συμφωνεί  ότι  δεν θα διανέμει,  αποκαλύπτει  ή 

διαδίδει  Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός:  

α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συμφωνηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ,  

β)  αν αυτές οι  Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι  ή γίνονται  δ ημόσια 

διαθέσιμες στο κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται  από έγγραφα τα οποία 

έχουν δημοσιευθεί ευρέως στο κοινό, χωρίς το γεγονός αυτό να είναι 

αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης εμπιστευτικότητας,  

γ)  αν πριν την αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της 

παρούσας, αυτές οι  Εμπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην 

κατοχή του Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται  από αρχεία του 

αναδόχου, τα οποία υπήρχαν πριν την αποκάλυψη,  

δ)  αν αυτές οι  Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόμιμα στον 

ανάδοχο από τρίτο μέρος, που δεν είναι  εργαζόμενος ή συνεργάτης του 

ΔΕΔΔΗΕ ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται  με το ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο 

είναι  ελεύθερο νόμιμα να τις αποκαλύπτει ,   

ε)  αν αυτές οι  Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται  να αποκαλυφθούν  

υποχρεωτικά από διάταξη Νόμου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος που 

έχει  την υποχρέωση να ανακοινώσει  εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία 

αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, ή σχετίζονται  καθ’ οιοδήποτε τ ρόπο με το 

ΔΕΔΔΗΕ, ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται  να επηρεάσει  το ΔΕΔΔΗΕ 
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καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, οφείλει  να ενημερώσει  προηγουμένως και 

εγκαίρως το ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιώντας του ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται  

από το Νόμο, τις αποφάσεις, πράξεις ή/και  διατάξεις  που του επιβάλλουν 

την εν λόγω υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων και  να λάβει,  σε 

συνεργασία με αυτή, όλα τα αναγκαία νόμιμα μέτρα για τον, κατά το  

δυνατό, περιορισμό της υποχρέωσης ανακοίνωσης.  

9.3. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο α νάδοχος θα 

έχει  πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδομένα των 

πελατών/καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται 

όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία  για την προστασία των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( 679/2016 Γενικός Κανονισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & ν. 

2472/1997). Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος οφείλει  να λαμβάνει  τα κατάλληλα 

οργανωτικά και  τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχόμενων από το  

ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων και  την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη δ ιάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη 

μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει  να εξασφαλίζουν επίπεδο 

ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται  η επεξεργασί α και  η 

φύση των στοιχείων που είναι  αντικείμενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε 

αυστηρώς η αναπαραγωγή, διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από 

τον ανάδοχο σε τρίτους. Κατ’  εξαίρεση επιτρέπεται,  για τις ανάγκες εκτέλεσης 

της παρούσας, να έχει  πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο το 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό του αναδόχου, το οποίο:  

-  Θα παρέχει εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και  προσωπικής 

ακεραιότητας για τη τήρηση του απορρήτου.  

-  Θα τελεί  υπό την άμεση εποπτεία του νομίμου εκπροσώπου του α ναδόχου 

ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν.  

-  Θα έχει  ενημερωθεί και  δεσμευθεί  προηγούμενα ως προς την 

εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και  για την υποχρέωσή του να 

εφαρμόζει  τις  διατάξεις του 2016/679 Γενικού Κανονισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & ν. 

2472/97, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

O Ανάδοχος –  συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή 

υπεργολάβους του - θα ευθύνεται  αστικά και ποινικά για την παράβαση 
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οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατά ξεις του 

679/2016 Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων & ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν ή 

οποιωνδήποτε άλλων νόμων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς 

και που θα αφορούν τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

9.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώνει  το άλλο, αμέσως μόλις 

διαπιστώσει  οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών 

πληροφοριών και  θα συνεργάζεται  με το μέρος αυτό με κάθε εύλογο τρόπο, 

προκειμένου να το βοηθήσει  να επανακτήσει τα εμπιστ ευτικά στοιχεία και  να 

παρεμποδίσει  παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους.  

9.5. Η μη συμμόρφωση του αναδόχου με τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά 

σπουδαίο λόγο επαγόμενο την καταγγελία της Σύμβασης και την κατάπτωση 

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή τη περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ 

επιφυλάσσεται να ασκήσει  όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται  από την 

παρούσα Σύμβαση και  το νόμο και ειδικά το δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον, 

ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το ΔΕΔΔΗΕ για οποιεσδήποτε 

ένδικες πράξεις,  αξιώσεις,  αιτήματα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που 

προκύπτουν από ή σε σχέση με ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής 

με τις υποχρεώσεις Εχεμύθειας -Εμπιστευτικότητας που εδώ περιγράφονται.  

9.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της συνεργασ ίας μεταξύ του αναδόχου 

και του ΔΕΔΔΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α)  να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί  τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,  

β)  να παραδώσει  αμέσως στο ΔΕΔΔΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που 

περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες  και βρίσκονται στην κατοχή του ή, 

κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων,  

γ)  να κοινοποιήσει εγγράφως το όνομα και τη διεύθυνση των τρίτων στους 

οποίους τυχόν αποκάλυψε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Συμφωνίας ή κατά παράβαση αυτών και   

δ)  να επιστρέψει  τις  Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρμόδια Υπηρεσία που τις 

εξέδωσε. Σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της ταυτότητας, θα 

επιβάλλεται η ποινική ρήτρα του άρθρου 14 παρ. Η.5. και  θα γίνεται  η 

σχετική καταγγελία στην Αστυνομία προς αποφυγή τυχόν παράνομης 

χρήσης της ταυτότητας.  
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9.7. Συνομολογείται  ρητά ότι ,  σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της 

συνεργασίας μεταξύ του αναδόχου και του ΔΕΔΔΗΕ οι  υποχρεώσεις του πρώτου 

που περιγράφονται  στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και  μετά το 

τέλος της συνεργασίας.  

9.8. Συμφωνείται  ρητά ότι  σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει  με την παρούσα, ο ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση 

κάθε τυχόν ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ.  

10. Σε περίπτωση απουσίας μελών του προσωπικού του λόγω ανωτέρας βίας 

(ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.λπ.), ο ανάδοχος 

πρέπει  εντός 2 εργάσιμων ημερών  να αντικαταστήσει  το προσωπικό του,  

άλλως επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες Ποινικές Ρήτρες μειωμένης απόδοσης, 

ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται  κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του 

αναδόχου.  

 
Άρθρο 14º  - Ποινικές Ρήτρες  

 

 Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του αναδόχου που απορρέουν από 

την παρούσα Σύμβαση επιβάλλονται  ποινικές ρήτρες, που υπολογίζονται ως 

εξής:  

1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται  να εκτελεί  το έργο του έγκαιρα και  στο  χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τη δέουσα 

επιμέλεια και  προσοχή, χωρίς λανθασμένες ενδείξεις.  

2.  Ρητά συνομολογείται  ότι ,  για κάθε λανθασμένη ένδειξη ή ένδειξη που έχει  

ληφθεί  πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου καταμέτρησης, θα παρακρατείται  

ως αποζημίωση χρηματικό ποσό ίσο με 3 € ανά παροχή. Ειδικώς για κάθε 

περίπτωση όπου ο ανάδοχος καταχωρεί ένδειξη σε μετρητή που αποδεδειγμένα, 

μετά από έλεγχο της Ε.Υ.,  δεν εί χε πρόσβαση ή δεν μετέβη, δηλαδή πρόκειται  

περί καθ’ υπολογισμού λήψη ένδειξης, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με 10 

€.  

3. Σε περίπτωση λανθασμένης ένδειξης και εφόσον δεν έχει  εκδοθεί  

λογαριασμός, ο ανάδοχος αναλαμβάνει  την υποχρέωση να διορθώνει τα λάθ η 

και τις  παραλείψεις του με λήψη νέας ένδειξης μέσα στο χρονικό δ ιάστημα των 

δύο (2) ημερών από την επίδοση της λήψης ένδειξης.  





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΚΕ» 

  

 

Σελ. 59 από 122 

  

 

4. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση λήψης των ενδείξεων πέραν της αυθημερόν 

λήψης, θα έχει  ως επιβάρυνση για τον ανάδοχο το ποσό των 200 €  για κάθε 

βιβλίο καταμέτρησης (Β.Κ.).  

5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, αδικαιολόγητα και χωρίς να υφίστανται  

λόγοι ανωτέρας βίας, αφήσει ανεκτέλεστο μέρος που έχει  αναλάβει (μη 

καταμέτρηση Β.Κ.) με την παρούσα Σύμβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει  το δικαίωμα να 

προβαίνει  στην εκτέλεση του έργου αυτού, με τον προσφορότερο γι ’ αυτόν 

τρόπο, είτε με το δικό του προσωπικό, είτε με άλλον ανάδοχο, χρεώνοντας το 

συμβεβλημένο ανάδοχο με τυχόν πρόσθετη δαπάνη που επιβαρύνθηκε ο 

ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί  να 

ζητήσει  κάθε θετική και αποθετική ζημιά, την οποία υπέστη. Στην περίπτωση 

δε, που δεν καταστεί  δυνατή η καταμέτρηση του συγκεκριμένου Β.Κ. ο 

ανάδοχος θα χρεώνεται ως ποινική ρήτρα το ποσό των 400€.  

6.  Αδικαιολόγητες μεμονωμένες μη λήψεις ενδείξεων των παροχών θα 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο με το ποσό των 5 € ανά παροχή. Σε περίπτωση 

δεύτερης συνεχόμενης αδικαιολόγητης μη λήψης ένδειξης της ίδιας παροχής η 

επιβάρυνση θα είναι 10 €.  Σε περίπτωση τρίτης συνεχόμενης αδικαιολόγητης 

μη λήψης ένδειξης της ίδιας παροχής η επιβάρυνση θα είναι  20 €.  

7.  Για κάθε περίπτωση της μη λήψης ένδειξης της παραγράφου 1.3. του 

κεφαλαίου Α΄ του Τεύχους Γ΄ «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών» της παρούσας,  

που δεν επικολλάται το ειδικό ενημερωτικό αυτοκόλλητο σημείωμα,  θα 

επιβαρύνεται ο ανάδοχος με το ποσό των 3,00 €  ανά περίπτωση.  

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να χρησιμοποιεί  με επιμέλεια τους φορητούς  

καταχωρητές, τα φύλλα λήψης ενδείξεων και τα Βιβλία Καταμέτρησης, που θα 

διαθέτει  σε αυτόν ο ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση των εργασιών. Κάθε απώλεια ή 

καταστροφή του φορητού καταχωρητή θα έχει  επιβάρυνση για τον ανάδοχο το 

ποσό των 2.500,00 € ,  ενώ για την απώλεια ή καταστροφή του Β.Κ. το ποσό 

των 1.000,00 € .  Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται  για την καταβολή του 

συνόλου των χρημάτων  που θα δαπανηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ για την επισκευή 

φορητών  καταχωρητών από τυχόν φθορές που θα προκληθούν από κακή 

χρήση, βίαιη ενέργεια ή αμέλεια του προσωπικού.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται  με τη χρήση του GPS να προσδιορίζει  τις 

συντεταγμένες του σημείου τοποθέτησης των κιβωτίων των μετρητών, στις 

περιπτώσεις καταμέτρησης αγροτικών και  απομακρυσμένων παροχών 
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ηλεκτρικού ρεύματος, Φ.Ο.Π., καθώς και για οποιαδήποτε ομάδα μετρητών που 

θα ζητηθεί.  

10.  Για κάθε περίπτωση μη λήψης η μη ορθής λήψης των συντεταγμένων  στις 

πιο πάνω περιπτώσεις θα επιβάλλεται  ποινική ρήτρα ίση με 5 €.  

11. Ειδικώς για τους μετρητές καταναλωτών μηνιαίου  κύκλου:  

  Σε περίπτωση  μη αναγραφής όλων  των στοιχείων στα Φύλλα Λήψης 

Ενδείξεων (ΦΛΕ) που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3. του κεφαλαίου 

Α΄  του Τεύχους Γ΄ «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών» της παρούσας, 

επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με 10 € .  

  Στις παροχές που δε θα γίνεται  μηδενισμός της συσκευής ένδειξης 

μεγίστου και  υπολογισμός των καταναλωθέντων Ω.Χ.Β και  της μεγίστης 

ζήτησης (αφαίρεση της προηγούμενης ένδειξης από την παρούσα), τα 

οποία θα πρέπει  να αναγράφονται και  στα Φύλλα Λήψης Ενδείξεων (ΦΛΕ), 

θα παρακρατείται  ως αποζημίωση χρηματικό ποσό ίσο με 20 €  ανά παροχή 

μετά τον έλεγχο του αρμοδίου προς τούτο συνεργείου ή υπαλλήλου του 

ΔΕΔΔΗΕ.  

  Εάν μετά από έλεγχο της Ε.Υ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 

καταμέτρησης, διαπιστωθεί  ότι  το 10%  των μετρητών του Β.Κ. που 

καταμέτρησε ο ανάδοχος βρεθούν ασφράγιστα είτε ο μηχανισμός μεγίστου 

είτε το κιβώτιο του μετρητή, θα επιβάλλεται  Ποινική Ρήτρα ίση με 50 €.  

12. Για κάθε περίπτωση  όπου, μετά από έλεγχο της Ε.Υ., διαπιστωθεί  ότι:  

  Δεν ενημερώθηκε το έντυπο «Δελτίο Παρατηρήσεων Μετρητή» που 

βρίσκεται στο κιβώτιο του μετρητή με τους αριθμούς των σφραγίδων και 

την ημερομηνία τοποθέτησής τους, ή δεν τοποθετήθηκε νέο σε 

περίπτωση μη ύπαρξης ή  

  Δεν ενημερώθηκε  η κατάσταση μεταβολών για πελάτες που δεν είναι στη 

σωστή σειρά κατά την καταμέτρηση (ορθή σελιδοποίηση) ή  

  Δεν αναφέρεται  ο λόγος για τον οποίο ένα ακίνητο ευρέθη «Κλειστό», 

(πχ ακατοίκητο, απουσιάζει  προσωρινά, κλειστό ανεκμετάλλευτο κ.λπ.),  

θα παρακρατείται  ως αποζημίωση χρηματικό ποσό ίσο με 3 € ανά 

παροχή.  

13.  Σε περίπτωση που μετά την καταμέτρηση ενός Β.Κ., διαπιστωθεί  από 

αρμόδιο προς τούτο συνεργείο ή υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα  ότι:  
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  Δεν έχει  εκδοθεί  ΔΑΚ για έναν μετρητή, εφόσον υπήρχε λόγος έκδοσής 

του, θα επιβάλλεται  Ποινική Ρήτρα ίση με 10 €.  

  Επιπλέον των ανωτέρω εάν δεν έχει  εκδοθεί  τουλάχιστον το 20%  των 

αναμενόμενων ΔΑΚ των μετρητών του Β.Κ., θα επιβάλλεται  Ποινική  

Ρήτρα ίση με 30 €.  

14.  Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποζημιώνει  το ΔΕΔΔΗΕ για λάθη και  

παραλείψεις, που θα εντοπίζονται εκ των υστέρων και θα προκαλούν παράπονα 

και απαιτήσεις των καταναλωτών σε βάρος των Προμηθευτών τους.  

15. Ειδικότερα η παράλειψη αναφοράς παράνομων επεμβάσεων  και  

ενεργειών των καταναλωτών στους μετρητές και  εν γένει  στις εγκαταστάσεις 

της ΔΕΗ ΑΕ, που θα οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του αναδόχου και των 

οργάνων αυτού, συνεπάγεται  την άμεση λύση της παρούσας Σύμβασης από το 

ΔΕΔΔΗΕ και την προσφυγή της στα τακτικά δικαστήρια, για τη διεκδίκηση της 

δικαιούμενης αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία.  

 Γενικές ποινικές ρήτρες  

1. Θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό των:  

  100 €  σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας προσωπικού ή µη επιστροφής 

της όταν ζητηθεί  από την Ε.Υ. .  

  100 €  σε περίπτωση απώλειας του ειδικού σήματος οχημάτων ή µη 

επιστροφής του όταν ζητηθεί  από την Ε.Υ. .  

  100 €  σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  κάποιος από το  

προσωπικό του εργολάβου δεν φέρει  την ταυτότητά του σε εμφανές 

σημείο κατά την διάρκεια της εργασίας του.  

  100 €  σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη χρήση του ειδικού 

σήματος οχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών.  

  15 € σε περίπτωση μη ανταπόκρισης σε κλήση της Ε.Υ. .  

Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες είναι  δίκαιες και  εύλογες.  

2. Ρητά συμφωνείται  ότι  οι  ποινικές ρήτρες επιβάλλονται  από το ΔΕΔΔΗΕ, 

ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει  υποστεί  ζημία. Το σύνολο των παραπάνω 

Ποινικών Ρητρών δε μπορεί  να υπερβεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος, 

προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και  των 

συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται 

να καταγγείλει  τη Σύμβαση.  
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3. Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται  με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Υ. 

.  Στην επιστολή γνωστοποίησης προς τον ανάδοχο της επιβολής Ποινικής 

Ρήτρας, η Ε.Υ. ορίζει προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη διατύπωση 

τυχόν τεκμηριωμένης διαφωνίας του. Μετά την παρέλευση άπρακτης της 

προαναφερόμενης προθεσμίας ή σε περίπτωση υποβολής, μετά  την 

οριστική απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, γίνεται ο καταλογισμός της δαπάνης 

στον ανάδοχο.  

Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη 

μηνιαία πιστοποίηση εργασιών του αναδόχου, ανάλογα με το χρόνο 

διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της 

πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

4.  Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες.  

Άρθρο 15º  - Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης  
 

1.  Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί  από τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό 

είτε νομικό, μερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση των εκ της παρούσας Σύμβασης 

υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση 

του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρέχεται  κατά την απόλυτη κρίση του.  

2. Εξαιρείται  η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού 

αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, 

της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως 

στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλ λον οικονομικό 

φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν 

αρχικά, υπό τον όρο ότι  η νέα Εταιρεία θα αναλάβει  όλα τα από τη Σύμβαση 

δικαιώματα και  όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του αναδόχου έναντι  του 

ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς το 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.  

Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαμβάνει 

γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 

Άρθρο 16º  – Υπεργολάβοι  
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1.  Ο ανάδοχος μπορεί  να αναθέσει  την εκτέλεση τμήματος της Σύμβασης 

υπεργολαβικά σε τρίτο, για τον οποίο το έχει  δηλώσει  σύμφωνα στο ΤΕΥΔ 

σύμφωνα με τη παράγραφο 12.2.4. της Διακήρυξης  του Συνοπτικού 

διαγωνισμού  και  έχει  προσκομίσει  με τα «δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου» σχετική δήλωση του υπεργολάβου. Η υπεργολαβική ανάθεση δεν 

αναιρεί  την ευθύνη του αναδόχου για την καλή εκτέλεση ολόκληρης της 

Σύμβασης.  

2.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση 

της Σύμβασης υπεργολάβο πέραν του δηλωθέντος με την προσφορά του, 

εφαρμόζεται  η διάταξη του άρθρου 15 της παρούσας, περί  απαγόρευσης χωρίς 

προηγούμενη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, που χορηγείται  κατά την ελεύθερη κρίση 

του τελευταίου και  υπό την προϋπόθεση ότι  πληρούνται  οι  τεχνικές και  

οικονομικές απαιτήσεις της Διακήρυξης.  

3.  Η τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 της παρούσας από τον 

υπεργολάβο υπόκειται  σε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές , χωρίς να 

αίρεται η ευθύνη του αναδόχου.  

Άρθρο 17º  - Φορολογικές υποχρεώσεις  
 

Όλοι  οι  φόροι σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος 

βαρύνει  το ΔΕΔΔΗΕ) παράβολα, κρατήσεις,  εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε 

αιτία σχετική με την εκτέλεση της παρούσας υπέρ του Δημοσίου, Δήμων, ΝΠΔΔ 

και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι  προσαυξήσεις που ενδέχεται  να 

επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

 
Άρθρο 18º  - Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

 

1.  Ο ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγύηση έκδοσης……….., π οσού ……………€ 

(5% του συμβατικού ποσού), ………………..., με αριθ. ………../… -….- για την 

ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και  συμφωνιών, της 

παρούσας Σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις.  

2.  Η Εγγύηση επιστρέφεται  στον εγγυητή που τη χορήγησε και  όχι  στον 

ανάδοχο που δηλώνει  ότι  παραιτείται  ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη 

από δικαίωμα να αμφισβητήσει  με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του 

ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται  στην πιο πάνω Εγγύηση και  αφορούν την είσπραξη 

αυτής (της εγγύησης) από τον εγγυητή και  επιπλέον παραιτείται  ρητώς από το 
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δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη 

κατάπτωση της πιο πάνω Εγγύησης ή να την θέσει  σε δικαστική μεσεγγύηση.  

3.  Τέλος συμφωνείται  ότ ι  η Εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη 

εμπρόθεσμη και  προσήκουσα σύμφωνα με όσα αναφέρονται  πιο πάνω, εκτέλεση 

της Σύμβασης και μετά την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει  εν τω 

μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής 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 δε θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας 

Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει  το δικαίωμα να την καταγγείλει ,  ενώ καταπίπτει  υπέρ 

του η παραπάνω Εγγύηση καλής εκτέλεσης και  επιπλέον ο ανάδοχος 

υποχρεούται  να αποκαταστήσει  κάθε θετική και  αποθετική ζημία που υπέστη ο 

ΔΕΔΔΗΕ ,  ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  

 

Άρθρο 19º  – Ασφαλίσεις  
 

1.  Ο ανάδοχος είναι  αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή 

εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που 

απασχολεί,  καθώς επίσης και  για την τήρηση και  πιστή εφαρμογή των 

διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού.  

2.  Ο ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και  ευθύνες που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, είναι  υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνομολογεί ,  διατηρεί  

και παρακολουθεί την ασφάλιση «ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» που περιγράφεται  στο Τεύχος ΣΤ’ 

«Ασφαλίσεις» της παρούσας Σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων».  

3. Το αντικείμενο και  η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζημίωσης και  οι  

ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει  να περιλαμβάνονται στα Ασφαλιστήρια 

Συμβόλαια, καθορίζονται  στο Τεύχος ΣΤ’ «Ασφαλίσεις» της παρούσας Σύμβασης 

«Περί  Ασφαλίσεων».  

Άρθρο 20º  - Ειδικοί όροι  
 

1.  Ρητά συνομολογείται  ότι  ο ανάδοχος δεν έχει  τη δυνατότητα για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί  την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεών του. Γι ’  αυτό δηλώνει  ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι  παραιτείται  

απ’ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 –  329 και  1106 του Α.Κ.  
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2. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου που έχουν θεσπιστεί  από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικ ό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού  δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 

ΧIV του Προσαρτήματος Β΄ του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 21º  - Ανωτέρα βία  
  

1.  Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται  όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν 

από τον έλεγχο του αναδόχου και  που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες 

προσπάθειες κι  αν έκανε. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις 

εργασίες, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι  ως λόγος 

αποζημίωσης του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει  κατά του 

ΔΕΔΔΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και 

οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 

Περιστατικά ανωτέρας βίας υπεργολάβου του αναδόχου δεν θεωρούνται  

περιστατικά ανωτέρας βίας για τον ανάδοχο.  

2.  Για να θεωρηθεί  και αναγνωρισθεί  από το ΔΕΔΔΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας 

Βίας, ο ανάδοχος θα πρέπει  να αποδείξει  εγγράφως και  με επίσημα αποδεικτικά 

έγγραφα το περιστατικό καθώς επίσης ότι  το γεγονός έχει  κατευθείαν σχέσ η με 

την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και  ότι  η 

καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών 

οφείλεται  αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.  

3.  Ο ανάδοχος έχει  υποχρέωση να γνωστοποιε ί  με έγγραφό του στο ΔΕΔΔΗΕ 

αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνισή της, 

κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι  δυνατόν να επηρεάσει  αυτήν τη 

Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει  δικαίωμα να την επικαλεστεί.  

4.  Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει  στον ανάδοχο εάν αποδέχετ αι  ότι  

το περιστατικό αυτό εμπίπτει  στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε 

τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του 

αναδόχου.  

5.  Η μη συμμόρφωση του αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 

προαναφερθέντα όρο περί  γνωστοποιήσεως και  υποβολής στοιχείων κλπ., εντός 

των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη 

οποιαδήποτε αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας.  
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6.  Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι  συμβατικές 

προθεσμίες θα καθορισθεί με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο.  

Άρθρο 22º  - Καταγγελία της Σύμβασης  
 

1.  Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ, που προκύπτουν 

από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να 

καταγγείλει  τη Σύμβαση εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες από τις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α.  Ο ανάδοχος καθυστερήσει  χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των 

εργασιών.  

β.  Ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται  προς τις προβλέψεις της Σύμβασης και 

καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι  προφανώς αδύνατη η 

εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης.  

γ.  Ο ανάδοχος παραβαίνει  ή δεν εφαρμόζει  τα εγκεκριμένα σχέδια και  

διαγράμματα.  

δ.  Ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται  με τις οδηγίες, τις  κατευθύνσεις και  τις  

εντολές του ΔΕΔΔΗΕ.  

ε.  Ο ανάδοχος συστηματικά παραλείπει  την τήρηση των κανόνων ασφαλείας 

και υγιεινής των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

στ.  Ο ανάδοχος υποκαταστήσει  ή εκχωρήσει μερικώς ή ολικώς τη Σύμβαση 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ.  

ζ.  Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται υπερβεί τη μέγιστη προβλεπόμενη.  

η.  Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του αναδόχου ή του προσωπικού του, 

κατά την εκτέλεση της εργασίας.  

θ.  Τονίζεται  ρητώς ότι  η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται  στο άρθρο 

13 της Σύμβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και  

ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της 

Σύμβασης.  

 

2.  O ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται,  για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει  

«Ειδική Πρόσκληση» προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται  

οι  διατάξεις του παρόντος Άρθρου  και  στην οποία περιλαμβάνεται 

συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν 

από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική 

Πρόσκληση». Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται  με βάση το 

συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της 
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αντίστοιχης υποχρέωσης, και  σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί  να είναι 

μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες.  

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί  με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική 

Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει  καθοριστ εί ,  ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται 

με Εξώδικη Δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται  με δικαστικό 

επιμελητή, να προβεί  στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά.  

 

3.  Η περίπτωση μη αναγγελίας ρευματοκλοπής, κατόπιν συναλλαγής με τον 

πελάτη, αποτελεί  λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  

 

4.  Η χρησιμοποίηση από τον ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή 

ατόμων που έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα για εκτέλεση «εργασιών», 

συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  

5. Η Σύμβαση λύεται  αυτοδικαίως, εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει .  Η Σύμβαση 

καταγγέλλεται , κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο ανάδοχος τεθεί  σε 

αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή 

τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης 

στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 15 της 

παρούσας Σύμβασης ο ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο.  

6.  Εάν ο ανάδοχος ήθελε παραβεί  οποιονδήποτε από τους όρους και τις 

συμφωνίες της παρούσας, ρητά συνομολογούμενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, 

ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται  να καταγγείλει  τη Σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωσή του 

προς τον ανάδοχο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου καταγγελίας καταπίπτει  

υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, με μόνη τη ζήτησή της, η αναφερόμενη στο Άρθρο 1 8 της 

παρούσας Σύμβασης «Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης» και  επιπλέον ο ανάδοχος 

υποχρεούται  να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την 

κατάπτωση.  

7. Με την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται 

εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται  είτε 

να συνεχίσει  ο ίδιος την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε να τις αναθέσει  σε άλλο 

ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ και  ο νέος ανάδοχος δικαιούνται  να χρησιμοποιούν 

εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και  τα 

λοιπά μέσα του έκπτωτου αναδόχου τα οποία έχουν προσκομιστεί  ή ανεγερθεί  

από αυτόν στον τόπο της Παροχής Υπηρεσιών.  
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8. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των 

δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται  αθροιστικά οι  εξής 

συνέπειες:  

α.  Καταπίπτει  υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Παροχής 

Υπηρεσιών.  

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.  

 

9.  Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ θα διενεργήσει  προσκαλώντας 

προς τούτο τον ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει  το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με 

το οποίο τιμολογούνται οι  εργασίες που έχουν εκτελεστεί  σύμφωνα με τη 

Σύμβαση και  θα καθορίσει  επίσης και  την αξία των τυχόν υπαρχόντων 

αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και  

οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος ανάδοχος, 

αν και  κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί  να προβεί  ο ίδιος στην 

απογραφή και  θα χρεοπιστώσει  ανάλογα τον ανάδοχο.  

10.  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 όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι 

την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι  τυχόν Ποινικές 

Ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι  αυτήν την ημερομηνία.  

11.  O ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 338 του Ν. 4412/2016 δικαιούται, πέραν 

των ανωτέρω περιπτώσεων, να καταγγείλει  τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον:  

α.  Η Σύμβαση έχει  υποστεί  ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης δυνάμει  του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.  

β.  Εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται  στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και  

του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει  αποκλειστεί  από τη 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 

του άρθρου 305 του Ν. 4412/2016.  
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γ.  Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 

των υποχρεώσεων που υπέχει  από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, 

η οποία έχει  αναγνωρισθεί  με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει  του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.  

12 .  Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του και χωρίς ακόμα παράβαση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει  ολικά ή μερικά. Η 

καταγγελία κοινοποιείται  εγγράφως στον ανάδοχο και φέρει τα αποτελέσματά 

της μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

καταγγελίας.  

Άρθρο 23º  – Απαιτήσεις  
 

1.  Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος θεωρεί ότι  δικαιούται  να προβάλει 

απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται  

να το γνωστοποιεί  στην Ε.Υ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 

που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται  να υποβάλει  την 

απαίτηση.  

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί  όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη 

της απαίτησής του.  

2.  Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω 

γνωστοποίησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει  στην Ε.Υ. οικονομική 

ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται  με λεπτομερή αιτιολόγησή 

της.  

3.  Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται  με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, 

το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει  δεκτό από το 

ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από 

τα τηρηθέντα στοιχεία.  

 

Άρθρο 24º  – 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 
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μην ενεργούν κατ’  αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης 

αλλά και  μετά τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ,  μέχρι  τη λήξη 

της διάρκειας της Σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 

αυτής  εκ μέρους του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Άρθρο 25º– Τροποποίηση Σύμβασης  
 

Τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης μπορεί  να γίνει  μόνο με έγγραφη 

συμφωνία των μερών και  υπό την προϋπόθεση ότι  δε διαφοροποιείται  

ουσιωδώς η Σύμβαση κατά το άρθρο  337 του Ν. 4412/2016.  

 
Άρθρο 26º  – Ισχύς Όρων Σύμβασης  

 

Όλοι  οι  όροι της παρούσας θεωρούνται  ουσιώδεις.  Η παρούσα Σύμβαση 

παραμένει  ισχυρή ακόμη και  αν ένας ή περισσότεροι όροι  της θεωρηθούν ή 

αναγνωριστούν ως άκυροι.   

  Άρθρο 27º- 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  αρμόδια είναι  τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

2.  Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται  κα ι  θα διέπεται  αποκλειστικά από το ελληνικό 

δίκαιο.  

Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την 

παρούσα Σύμβαση σε δύο (2) πρωτότυπα, στην ημερομηνία και  στον τόπο που 

αναφέρονται στην αρχή τους και πήραν ο καθένας από ένα (1) αντίγραφο.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  
2ο χλμ Ν.Ε.Ο.Λαμίας - Αθήνας  

35 100, Λαμία  
 
 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΠΚΕ ………………………..  
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 ΤΕΥΧΟΣ   Β΄  
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

1.  Οι παρακάτω τιμές μονάδας, σε Ευρώ, αναφέρονται  με περιληπτική 

περιγραφή στην πλήρη εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας, όπως αυτή 

περιγράφεται  αναλυτικά στο Τεύχος Γ΄ «Τεχνική Περιγραφή  

Εργασιών» της παρούσας Σύμβασης, εκτός αν αλλιώς καθορίζονται στις 

παρατηρήσεις του παρόντος Τιμολογίου.  

Α/Α  

Περιγραφή 

Εργασίας  

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ  

Μονάδα  

Μέτρησης  

Ποσότητα  

 

Τιμή 

Μονάδας  

(€)  

Συνολική 

Δαπάνη  

(€)  

1 

Περιοχή Άμφισσας  

(αστικά 

τετραμηνιαία)  

Τεμ.  57.000   

2 

Περιοχή Άμφισσας  

(ορεινά 

τετραμηνιαία)  

Τεμ.  33.000   

3 
Περιοχή Άμφισσας 

Αρδευτικά  
Τεμ.  1.335   

4 
Περιοχή Άμφισσας  

Μηνιαία  
Τεμ.  5.280   

5 Ρευματοκλοπές  Τεμ.  200   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€)   

 

2. Όλες οι  τιμές του παρόντος τιμολογίου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.  

3.Η τιμή κάθε εργασίας υπολογίζεται  ως εξής:  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1)  Ο ανάδοχος υποχρεούται  να εκδίδει  Δελτία Αναφοράς Καταμετρητή 

(Δ.Α.Κ.),  σύμφωνα με τα αναφερόμενα την παράγραφο 5. του κεφαλαίου 

Β΄ του Τεύχους Γ΄ «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών» της Σύμβασης. Στην 

τιμή των εργασιών του πιο πάνω πίνακα περιλαμβάνεται  και η απ οζημίωση 

του αναδόχου για την έκδοση Δ.Α.Κ., με εξαίρεση τα Δ.Α.Κ. 

ρευματοκλοπών για τα οποία προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση (μετά την 
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τεκμηρίωση της ρευματοκλοπής) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

επόμενο κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος τιμολογίου.  

2)  Σε περίπτωση «κλειστού ακινήτου» ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται  με 

ποσοστό ίσο με 30% της βασικής τιμής μονάδας των εργασιών αυτής της 

κατηγορίας και  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.3. του 

κεφαλαίου Β΄ του Τεύχους Γ΄ «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών» της 

Σύμβασης.  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  

2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας –  Αθήνας  
35100, Λαμία  

 
 

 
 
 

 
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

ΔΠΚΕ.... .. .. ... .. .. ... .. . ... .. ... .  
 
 
 

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

       ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

     ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

  
 
 

ΤΕΥΧΟΣ   Γ΄  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

 

 
 Α. «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  

 

2.  Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Παροχών  

 

Η λήψη ενδείξεων μετρητών των παροχών θα πραγματοποιείται  καθημερινά 

τις εργάσιμες ώρες εντός χρονικού διαστήματος είκοσι  δύο (22) εργάσιμων 

ημερών κατά μήνα και  σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Υ.,  και  πιο 

συγκεκριμένα:  

 

1.1.  Η λήψη ενδείξεων των παροχών γίνεται  με εξαιρετική επιμέλεια προς 

αποφυγή σφαλμάτων, που συνεπάγονται την απώλεια εσόδων του ΔΕΔΔΗΕ 

ή την άνευ λόγου επιβάρυνση των καταναλωτών και  ως εκ τούτου την 

έκθεση του κύρους του ΔΕΔΔΗΕ έναντι  αυτών.  

 

1.2.  Οι ενδείξεις  των μετρητών των παροχών θα καταχωρούνται  στους 

φορητούς υπολογιστές (tablet) τους οποίους οφείλει  να έχει  ο ανάδοχος .  

 

1.3.  Σε περίπτωση μη λήψης ένδειξης κάποιας παροχής, θα σημειώνεται στο 

φορητό  υπολογιστή ( tablet) η ένδειξη «Ακίνητο Κλειστό (ΑΚ)», θα 

αναφέρεται  υποχρεωτικά  ο λόγος μη λήψης ένδειξης (ακατοίκητο,  

απουσιάζει ,  κλειστό κλπ. και θα λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του 

ακινήτου με ημερομηνία. Ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται  με αμοιβή ίση 

με το 30% της βασικής τιμής μονάδας των εργασιών αυτής της 

κατηγορίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β΄ του τεύχους Β΄ «Τιμολόγιο 

Εργασιών» της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη αναγραφής του λόγου μη 

λήψης της ένδειξης ή μη προσκόμισης στην Ε.Υ. της φωτογραφίας του 

ακινήτου, αφενός μεν δεν θα αποζημιώνεται ο ανάδοχος και αφετέρου 

θα επιβάλλεται  Ποινική Ρήτρα, σύμφωνα με την παράγραφο Ε.7. του 

άρθρου 14 της Σύμβασης. Η αδυναμία λήψης της ένδειξης θα 

οριστικοποιείται  μετά από δεύτερη αυθημερόν επίσκεψη του αναδόχου 

στο ακίνητο.  

 

1.4.  Στις περιπτώσεις «Κλειστών Ακινήτων», θα επικολλάται υποχρεωτικά σε 

εμφανές σημείο στο ακίνητο του καταναλωτή και σε σημείο που δεν 

προκαλεί  φθορά της περιουσίας του (όπως ξύλινη πόρτα), ειδικό 

ενημερωτικό αυτοκόλλητο σημείωμα, που παρέχεται από την Ε.Υ. και  θα 
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αναγράφεται  υποχρεωτικά επ’  αυτού η ημερομηνία καθώς και  η ώρα 

επίσκεψης στο ακίνητο.  

 

1.5.  Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μετρητών που οι  οθόνες είναι σβηστές 

οφείλει  να ενημερώνει με την έκδοση Δ.Α.Κ. (Δελτίο Αναφοράς 

Καταμετρητή).  

 

1.6.  Ο ανάδοχος υποχρεούται  να ενημερώνει  με την έκδοση Δ.Α.Κ. (Δελτίο 

Αναφοράς Καταμετρητή), για πελάτες που δεν είναι  στη σωστή σειρά 

κατά την καταμέτρηση.  

 

1.7. Ενδείξεις θα λαμβάνονται  για το σύνολο των μετρητών των παροχών, 

που εμφανίζονται  στους φορητούς  υπολογιστές , ανεξάρτητα από την 

κατάστασή τους (ενεργές - ανενεργές, κλπ.). Όλες οι  ενδείξεις,  

παρατηρήσεις, Δ.Α.Κ. κλπ. θα πρέπει να καταχωρούνται  αποκλειστικά 

κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης και  όχι  εκ των υστέρων.  

 

1.8.  Ο ανάδοχος θα αποστέλλει  καθημερινά ηλεκτρονικό αρχείο με τα 

πρόσθετα στοιχεία, όπως φωτογραφίες, συντεταγμένες από GPS κλπ.,  

στο αρμόδιο γραφείο της καταμέτρησης.  

 

1.9. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να ορίσει  Υπεύθυνο υπάλληλό του σε κάθε 

γραφείο, ο οποίος θα συνεργάζεται με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 

την άρτια  υλοποίηση του ημερήσιου προγράμματος καταμέτρησης. Στα 

πλαίσια της άρτιας υλοποίησης του ημερήσιου προγράμματος 

καταμέτρησης περιλαμβάνεται  και  η ανακύκληση του προσωπικού.  

 

1.10. Οι κατηγορίες τύποι και υποτύποι  των Α.Κ. και ΔΑΚ δύναται  να 

τροποποιηθούν  ανάλογα με τις ανάγκες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  

 

1.11.  Κρίνεται  αναγκαία η λήψη χωρικών συντεταγμένων, η συνεχής 

επικοινωνία κατά την διάρκεια της εργασίας της καταμέτρησης της 

εργονομικής Mobi le συσκευής με τους servers της ΔΠΛΤ του ΔΕΔΔΗΕ 

(ανοικτά δεδομένα, ενεργοποίηση της τοποθεσίας κλπ. και  γενικά ότι  

υποδείξει  η επιβλέπουσα υπηρεσία επί  των ρυθμίσεων της συσκευής).   
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2.  Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών μηνιαίου κύκλου και 

αγροτικής χρήσης  

 

2.1.  Κατά τη διαδικασία λήψεων ενδείξεων αυτής της  κατηγορία ο Ανάδοχος 

θα ελέγχει  επιμελώς τα ακόλουθα:  

 

  Τη σφραγίδα κιβώτιου μετρητή (αν είναι  σφραγισμένο με την 

προβλεπόμενη σφραγίδα η οποία ήδη είναι  καταχωρημένη ή 

καταγεγραμμένη).  

 

  Τις σφραγίδες ακροδεκτών και  μετρητή, όχι μόνο ως προς την 

ακεραιότητά τους αλλά και για πιθανές αλλοιώσεις,  καθώς επίσης και αν 

οι  αριθμοί  τους είναι  ίδ ιοι  με αυτούς που ήδη είναι  καταχωρημένοι  ή 

καταγεγραμμένοι.  

 

  Έλεγχος για την ύπαρξη ξένων αντικειμένων ή ξένων καλωδίων σε 

συνάφεια με το μετρητή ή τις ασφάλειες του μετρη τή ή το καλώδιο 

παροχής.  

 

2.2.   Στις περιπτώσεις ψηφιακών μετρητών πρέπει  να ελέγχονται  απαραίτητα:  

    Τα βέλη κατεύθυνσης ενέργειας και  φάσεων.  

    Η κατάσταση της μπαταρίας.  

    Η ορθότητα της ημερομηνίας και της ώρας.  

    Η σωστή κατάσταση εγγραφής κανονικού και μειωμένου τιμολογίου.  

    Η κατάσταση φασικών τάσεων και  η ορθή ύπαρξη των συμβόλων.  

    Οι κωδικοί  σφαλμάτων.  

  Εάν τα τμήματα της οθόνης (σύμβολα, αριθμητικές τιμές κλπ.) 

εμφανίζονται  σωστά και δεν υπάρχουν χαμένα τμήματα.  

    Επιβεβαίωση των αθροιστικών τιμών.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Σφραγισμένο κιβώτιο μετρητή εντός του οποίου ο ι  σφραγίδες 

ακροδεκτών ή μετρητή, είναι  κομμένες, αλλοιωμένες, πλαστές κλπ. χωρίς την 

ταυτόχρονη έκδοση Δελτίου Αναφοράς Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.) θεωρείται  

συγκάλυψη ρευματοκλοπής και αποτελεί  λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  
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2.3.  Ειδικότερα σε ότι  αφορά στην καταμέτρηση των μηνιαίων  πελατών, 

στα φύλλα λήψης ενδείξεων (Φ.Λ.Ε.) των β ιβλίων καταμέτρησης ή του 

φορητού  υπολογιστή  θα καταγράφονται  τα παρακάτω στοιχε ία:  

  Η ημερομηνία καταμέτρησης.  

  Ένδειξη μετρητή ενέργειας (KWh).  

  Ένδειξη μετρητή αέργου ενέργειας (KVarh).  

  Ένδειξη του αθροιστικού μεγίστης ισχύος (KW).  

  Καταγραφή μέγιστης ζήτησης ισχύος (KW).  

  Οι αριθμοί  των σφραγίδων που θα τοποθετηθούν στο κιβώτιο του 

μετρητή και  στο μηχανισμό μεγίστου.  

  Αν ο μετρητής έχει  δυνατότητα ψηφιακής και  αναλογικής 

καταγραφής της κατανάλωσης, τότε ελέγχεται η ταύτιση των 

ενδείξεων και σε διαφορετική περίπτωση εκδίδεται  Δ.Α.Κ.  

  Τυχόν πληροφορίες για το είδος χρήσης του ακινήτου, τ ηλέφωνο 

επικοινωνίας εάν δεν αναγράφεται,  το λόγο μη λήψης ένδειξης κ.λπ.  

2.4.  Κατά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται  μηδενισμός της συσκευής 

ένδειξης μεγίστου και  υπολογισμός των καταναλωθέντων Ω.Χ.Β και  της 

μεγίστης ζήτησης (αφαίρεση της προηγούμενης ένδε ιξης από την 

παρούσα), τα οποία θα αναγράφονται στα φύλλα λήψης ενδείξεων,  

προκειμένου να ελέγχεται η ορθότητα των ενδείξεων ή σοβαρές 

αποκλίσεις από τ ις καταναλώσεις προηγουμένων περιόδων 

κατανάλωσης.  

2.5.  Θα ενημερώνεται  το έντυπο «Δελτίο Παρατηρήσεων Με τρητή» που 

βρίσκεται στο κιβώτιο του μετρητή με τους αριθμούς των σφραγίδων 

και την ημερομηνία τοποθέτησής τους. Σε περίπτωση που έχουν 

συμπληρωθεί όλα τα πεδία καταγραφής στο «Δελτίο Παρατηρήσεων 

Μετρητή» θα πρέπει να αντικατασταθεί  με νέο έντυπο και το π αλιό να 

παραδοθεί  στον αρμόδιο του Γραφείου Καταμέτρησης.  

2.6.  Μετά τη λήψη των ενδείξεων θα γίνεται  σφράγιση του κιβωτίου του 

μετρητή καθώς και  του μηχανισμού μεγίστου με τις εκάστοτε 

προβλεπόμενες σφραγίδες, που θα χορηγούνται  στον Ανάδοχο από την 

Ε.Υ. .  

2.7.  Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ενδείξεων κάθε 

βιβλίου καταμέτρησης, θα γίνεται μεταφορά των ενδείξεων που έχουν 

καταγραφεί στα φύλλα λήψης ενδείξεων, στους φορητούς  υπολογιστές , 

που θα πρέπει  να αποστέλλονται  την ίδια ημέρα μέχρι τις  14:30, στον 

Υπεύθυνο του Γραφείου Καταμέτρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα 
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εργασίας.  

2.8.  Θα πρέπει να λαμβάνονται ενδείξεις από όλους τους μετρητές, 

ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται  ο καταναλωτής 

(δηλ. εάν είναι ενεργός, κομμένος από τελική διακοπή, κομμένος λόγω 

χρέους κ.λπ.). Ειδικά στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μετρητών που έχει  

γίνει  διακοπή της ηλεκτροδότησης, θα πρέπει  οπωσδήποτε να λαμβάνει 

ένδειξη με ειδικούς χειρισμούς και  τη χρήση μπαταρίας.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται  η προσωρινή επαναφορά 

των ασφαλειών για τη λήψη ενδείξεων.  

 

2.9.  Όσοι  μηνιαίοι  καταναλωτές δεν ανευρεθούν κατά την έναρξη των 

εργασιών από το προσωπικό του αναδόχου, θα υποδειχθούν από τους 

καταμετρητές της Ε.Υ. ή θα χορηγηθούν επιπρόσθετα στοιχεία για την 

ανεύρεση τους (ασφαλείς πληροφορίες, γεωγραφικές συντεταγμένες 

κλπ.) .   

 

3. Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Καταναλωτών εξαμηνιαίου κύκλου 

(πλην αγροτικών) .  

 

Σε ότι  αφορά την καταμέτρηση των παροχών καταναλωτών εξαμηνιαίου  

κύκλου, θα τηρείται  η κάτωθι διαδικασία:  

 

3.1. Κάθε εξάμηνο και  μετά από έγγραφη ενημέρωση της Ε.Υ., θα 

παραδίδονται  στον εκπρόσωπο του αναδόχου τα κάτωθι:  

  Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της λήψης ενδείξεων μετρητών 

εξαμηνιαίου κύκλου.  

  Τα βιβλία καταμέτρησης ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει  η 

Ε.Υ..  

3.2.  Στα βιβλία καταμέτρησης ή στο άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα 

υποδείξει  η Ε.Υ.,  θα καταγράφονται:  

  Η ημερομηνία καταμέτρησης.  

  Η ένδειξη μετρητή ενέργειας (KWh).  

  Τυχόν διασαφήσεις, Δ.Α.Κ. ή παρατηρήσεις για  τον λόγο μη λήψης 

ένδειξης κ.λπ.  
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3.3. Επιβεβλημένο είναι  το ασφαλές κλείσιμο των ερμαρίων μετρητικών 

διατάξεων (όπου υπάρχουν) και ο έλεγχος για την ακεραιότητά τους. Σε 

αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται  η έκδοση Δελτίου Αναφοράς 

Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.).   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά προκληθεί σε ερμάριο το οποίο 

δεν θα ασφαλιστεί , επ ιβαρύνει  τον ανάδοχο.  

 

 3.4. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ενδείξεων κάθε 

βιβλίου καταμέτρησης, θα γίνεται μεταφορά των ενδείξεων που έχουν 

καταγραφεί στα  φύλλα λήψης ενδείξεων, στα  tablet (ή σε άλλο 

ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει  η Ε.Υ.),  που θα πρέπει να 

παραδίδονται  την ίδια ημέρα μέχρι  τις 14:30, στον Υπεύθυνο του 

Γραφείου Καταμέτρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.  

 

3.5.  Θα πρέπει  να λαμβάνονται  ενδείξεις από όλους τους μετρητές, 

ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται  ο καταναλωτής 

(δηλ. εάν είναι ενεργός, κομμένος από τελική διακοπή, κομμένος λόγω 

χρέους κλπ.).  

 

3.6. Όσοι εξαμηνιαίο ι  καταναλωτές δεν ανευρεθούν κατά την έναρξη των 

εργασιών από το προσωπικό του αναδόχου, θα υποδειχθούν από τους 

καταμετρητές της Εταιρείας ή θα χορηγηθούν επιπρόσθετα στοιχεία για 

την ανεύρεση τους (ασφαλείς πληροφορίες, γεωγραφικές συντεταγμένες 

κλπ.).  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παροχές που ηλεκτροδοτούν φωτιστικά σώματα οδών 

και πλατειών σε πολλές περιπτώσεις είναι τοποθετημένες επί στύλων 

και σε ύψος ασφαλείας από δύο μέτρα και άνω. Ως εκ τούτου στις 

περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η χρήση μικρής βοηθητικής 

κλίμακας (σκάλας). Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η αδυναμία 

λήψης ένδειξης λόγω πρόσβασης ή η μη σωστή απασφάλιση και 

ασφάλιση των ερμαρίων.  

 

4.  Σύνταξη Δελτίων Αναφοράς (Δ.Α.Κ)  

 

Ο ανάδοχος κατά τη λήψη των ενδείξεων πρέπει  να ελέγχει  οπτικά το 
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μετρητή και να ερευνά τις συνθήκες, υπό τις οποίες γίνεται  η παροχή της 

ηλεκτρικής ενέργειας και  σε ασυνήθιστες περιπτώσεις θα συντάσσει , μέσω 

tablet ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου που θα υποδείξει  η Ε.Υ., δελτία 

αναφοράς. Ειδικότερα, δελτία αναφοράς θα εκδίδονται στις παρακάτω 

περιπτώσεις:  

 

4.1. Στάσιμος μετρητής, ελαττωματική λειτουργία μετρητή (δίσκος 

περιστρέφεται  με ίδ ια ένδειξη, δίσκος πάλλεται , δίσκος γυρίζει  

αντίστροφα), μετρητής που λειτουργεί αντίστροφα κ.λπ.  

 

4.2. Παραβίαση σφραγίδας (αποκοπή, σπάσιμο, αλλοίωση κ.λπ.),  

ασυμφωνία αριθμών σφραγίδων των στοιχείων της μετρητικής 

διάταξης.  

 

4.3.   Αναγραφή του σωστού αριθμού μετρητή όταν αυτός αρχίζει  από Α ή 

είναι  διαφορετικός από αυτόν που αναφέρεται στο  tablet (ή σε άλλο 

ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξε ι  η Ε.Υ.).  

 

4.4.  Βλάβη ή καταστροφή μετρητή, τρύπα στο κιβώτιο, σπασμένο τζάμι,  

σπασμένο κιβώτιο, θολό τζάμι κ.λπ.  

 

4.5. Ανέφικτη η λήψη ενδείξεων λόγω απρόσιτης θέσης του μετρητή ή 

παρεμβολή διαφόρων αντικειμένων, οθόνη μετρητή σβηστή, βλάστηση 

κ.λπ.  

 

4.6.  Μη ανεύρεση μετρητή.  

 

4.7.     Μετρητής τοποθετημένος χωρίς να υπάρχει  αντίστοιχη εγγραφή στο 

tablet (ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που θα υποδείξει  η Ε.Υ.) όπου 

πέραν των λοιπών στοιχείων θα αναγράφεται ο αριθμός μετρητή, η 

ένδειξη, ο αριθμός των ψηφίων,  τυχόν επιπλέον διασαφήσεις κ.λπ.  

 

4.8.  Υποψία ρευματοκλοπής (μη καταγραφή της κατανάλωσης από το 

μετρητή λόγω παράνομων επεμβάσεων).  

 

4.9.  Επισφαλείς συνθήκες, όπως π.χ. κομμένο καλώδιο παροχής,  

ετοιμόρροπη σύνδεση παροχής προς μετρητή ή παροχής σε τοίχο με 
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φθορές από τις οποίες κινδυνεύει  η στήριξη του μετρητή, αποθήκευση 

εύφλεκτων υλικών πλησίον του μετρητή, ακάθαρτα ύδατα ή άλλα υγρά 

κ.λπ.  

 

4.10.  Σημαντικές αυξομειώσεις στην κατανάλωση, δηλαδή για ενδείξεις που 

συνεπάγονται  αδικαιολόγητα  μεγάλες ή μικρές καταναλώσεις σε 

σχέση με αυτές της προηγούμενης καταμέτρησης ή και  αδικαιολόγητα  

μηδενικές καταναλώσεις.  

 

4.11.  Παράνομη επέκταση μέσα από τη μετρητική διάταξη των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων σε παρακείμενο κτίσμα (αντικανονική ρευματοληψία).  

 

4.12.  Έλεγχος για τυχόν αλλαγή της χρήσης που δηλώνεται  από τους 

προμηθευτές –  παρόχους των παροχών.  

 

4.13. Σύνταξη αναφοράς για τους μετρητές διπλής εγγραφής όταν ζητείται  η 

μια ένδειξη, αλλά διαπιστώνεται ότι  ο δεύτερος αριθμητήρας έχει  

ένδειξη διάφορη του μηδενός.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  σε κάθε περίπτωση έκδοσης Δελτίου Αναφοράς 

Καταμετρητή (Δ.Α.Κ.),  να φωτογραφίζει  με ψηφιακή μηχανή την 

οφθαλμοφανώς ασυνήθιστη περίπτωση ηλεκτροδότησης (σύμφωνα με τα 

παραπάνω) και  στο τέλος της καταμέτρησης να παραδίδει  ή να αποστέλλει  

όλες τις φωτογραφίες με ηλεκτρονικό αρχείο στο αρμόδιο Γραφείο 

Καταμέτρησης.  

 

 

Β. «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ »  

 

1  Απαιτούμενος εξοπλισμός - εργαλεία.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει  τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη 

μεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και  εκτέλεσης της 

εργασίας του. Ο εφοδιασμός των συνεργείων του αναδόχου με απαραίτητα 

εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει 

τον ανάδοχο  (Σύμβαση άρθρο 11, παράγραφος 7).  

Επιπλέον, θα διαθέτει  υποχρεωτικά:  
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Α/Α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1. 

Ηλεκτρονικές συσκευές tablet  με 
χαρακτηριστικά: 

  Λειτουργικό:Android 8 ή 
νεότερης γενιάς  

  Οθόνη:   8" ή  μεγαλύτερη   

  Συνδεσιμότητα:  
WiFi/GSM/LTE(GSM/LTE:κα-
λύπτουν ταχύτητες 3G/4G/5G) 

  GPS: Ναι        
  Επεξεργαστής: τουλάχιστον 

4πύρηνος 1.8GHz 
  Μνήμη (RAM/ROM): 3 GB / 32 

GB ή μεγαλύτερη  
  Battery:  >4000  mA  

(προμήθεια powerbank με 
δυνατότητα μπαταρίας ταχείας 
φόρτισης)  

  Camera: > 4MP με φλάς  

 

Κάρτα  SIM  με προδιαγραφές:  
  GSM/LTE :3G/4G/5G 
  Μηνιαία χρήση δεδομένων για 

τις ανάγκες των εφαρμογών 
του ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον 
2GB/μήνα  

  

ΝΑΙ  

  

2. 

Εταιρικά κινητά τηλέφωνα με 
δυνατότητα μετάδοσης μηνυμάτων και 
εικόνων, τόσο για  τα συνεργεία του όσο 
και για την Ε.Υ.  

 

ΝΑΙ  

  

 

*Οι τεχνικές προδιαγραφές δύναται να αναπροσαρμοστούν σε πιθανές    

  τεχνικές αναβαθμίσεις των συσκευών του εμπορίου που θα ισχύουν στην  

  στιγμή έναρξης της σύμβασης των εργασιών από τον ανάδοχο.  

 

Οι ανωτέρω  τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις 

που ισχύουν την δεδομένη χρονική στιγμή της διακήρυξης. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις δύναται  να τροποποιηθούν κατά τα επόμενα έτη λόγω 
αναβαθμίσεων των εφαρμογών του ΔΕΔΔΗΕ ή του λειτουργικού της συσκευής. 
Ο Ανάδοχος οφείλει  να χρησιμοποιεί  τις  τελευταίες εκδόσεις σε λογισμικό και  
hardware την στιγμή που θα ξεκινήσουν τις εργασίες.  

 

Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να προσαρμόζεται  άμεσα στις οργανωτικές 

αλλαγές και  αλλαγές πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας, 
εξασφαλίζοντας και  τον εξοπλισμό που θα απαιτηθεί  εντός εύλογης προθεσμίας  

όχι μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) ημερών, προμηθευόμενος τον σχετικό 
εξοπλισμό.  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  
2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας  
35100, Λαμία  

 

 
 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΠΚΕ  ………………………..  

 
 

 

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

      ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ    

    ΑΜΦΙΣΣΑΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

  
 

 ΤΕΥΧΟΣ   Δ΄  
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΠΚΕ/   /2020  
 

Ανάδειξη Αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, για «Λήψη ενδείξεων 
μετρητών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μηνιαίας & τετραμηνιαίας 

καταμέτρησης της Περιοχής………………. της Διεύθυνσης Περιφέρειας 
Κεντρικής Ελλάδας»  

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών:  
 

«   »  

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών 

που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται  με λεπτομέρεια στη 

Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες  

επί τοις εκατό στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις που αναφέρονται  στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΚΕ/ /2020  

και τα Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν.  

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«Λήψη ενδείξεων μετρητών καταναλωτών 
ηλεκτρικής ενέργειας μηνιαίας  & 
τετραμηνιαίας καταμέτρησης της Περιοχής  
………………. της Διεύθυνσης Περιφέρειας 
Κεντρικής Ελλάδας»  

  

Προσφερόμενη Έκπτωση  
σε ακέραιες μονάδες  

επί τοις εκατό  

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ/……………………  …………………………………….  

  

   (αριθμητικώς και  ολογράφως)  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι  αποδέχομαι ,  ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές 

μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ'  αυτές της 

παραπάνω έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας 

εργασίας που θα μας ανατεθεί , για εκτέλεση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στη Διακήρυξη με αριθμό ΔΠΚΕ/………………………του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 

 
Ημερομηνία  

Ονοματεπώνυμο και  Υπογραφή  
Νόμιμου Εκπροσώπου ή 

Εκπροσώπων  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΠΚΕ  ………………………..  
 
 
 
  Λήψη ενδείξεων μετρητών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μηνιαίας  
  & τετραμηνιαίας καταμέτρησης της Περιοχής  Άμφισσας  της Διεύθυνσης        
                            Περιφέρειας Κεντρικής  Ελλάδας   

  
 

 
 

  ΤΕΥΧΟΣ   Ε΄  
 

 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
1.  Το συμβατικό τίμημα της παροχής υπηρεσιών της Περιοχής …………………….  

της ΔΠΚΕ αναφέρεται στο πιο κάτω πίνακα:  
 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΤΙΜΗΜΑ  

Δικαίωμα 

προαίρεσης  

(μέχρι 50%)  

……………………………    ΟΧΙ  

 

2.  Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ, δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και  προκύπτουν 

από τις συμβατικές ποσότητες της παροχής υπηρεσίας της Περιοχής και 

από τις  αντίστοιχες τιμές μονάδας κάθε εργασίας, σύμφωνα με το Τεύχος 

Β΄ «Τιμολόγιο Εργασιών» της Σύμβασης, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται 

στις επόμενες σελίδες του παρόντος.  

Α/Α  

Περιγραφή 

Εργασίας  

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ  

Μονάδα 

Μέτρησης  

Ποσότητα  

 

Τιμή 

Μονάδας  

(€)  

Συνολική 

Δαπάνη  

(€)  

1 

Περιοχή Άμφισσας  

(αστικά 

τετραμηνιαία)  

Τεμ.  57.000   

2 

Περιοχή Άμφισσας  

(ορεινά 

τετραμηνιαία)  

Τεμ.  33.000   

3 
Περιοχή Άμφισσας 

Αρδευτικά  
Τεμ.  1.335   

4 
Περιοχή Άμφισσας  

Μηνιαία  
Τεμ.  5.280   

5 Ρευματοκλοπές  Τεμ.  200   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€)   
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Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  

2ο χλμ Ν.Ε.Ο.Λαμίας - Αθήνας  
35100, Λαμία  

 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΠΚΕ  ………………………..  

 
 
 
      

      Λήψη ενδείξεων μετρητών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας     
  μηνιαίας &  τετραμηνιαίας καταμέτρησης της Περιοχής Άμφισσας  της  
                     Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας   

  

 
 
 

 
ΤΕΥΧΟΣ   ΣΤ΄  

 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

 
 

    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑΔΟΧΩΝ  

 

    Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ  

        ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ  

    Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

    Γ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
        ΔΕΔΔΗΕ –  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
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Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ  
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑΔΟΧΩΝ  

 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συνάπτονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Διακήρυξη θα πρέπει  να τηρούνται  τα ακόλουθα:  
 

1.  Τα ασφαλιστήρια που θα συνάπτει  ο Ανάδοχος θα είναι στην Ελληνική 
γλώσσα ή σε διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά δεόντως επικυρωμένη.  
Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει  να 
συμμορφώνεται πλήρως κα ι να λαμβάνει  υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, 
Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και  

έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.   
 

2.  Ο Ανάδοχος πρέπει  να συμμορφώνεται  με τους όρους κλπ. των 
Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι  οικονομικοί και 

ασφαλιστικοί όροι,  εξαιρέσεις,  απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε 
περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
 

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

4.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει  ή αμελήσει να συμμορφωθεί  με 
τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι  ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει 
κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  η τελευταία δικαιούται  
να συνάψει,  στο  όνομα και  με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα 

Ασφαλιστήρια και  να παρακρατήσει  (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο 
υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν 

πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή  
Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου.  
 

5.  Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί  ή δυστροπεί να καταβάλει  
στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 
για να αποφύγει  ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει  τα 
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να 

παρακρατήσει  τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.  
 

6.  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί  
από οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό 
να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που 

τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.  
 

7.  Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρ ία, με την οποία ο Ανάδοχος 
συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί  
(μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει  την αποκλειστική ευθύνη για 
την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με 
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τους όρους της Σύμβασης και  η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται  να παρακρατή σει 
από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε 

φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν 
λόγω ζημίας ή βλάβης.  
 

8.  Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος, να συνομολογήσει  με ασφαλιστικές 

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

  

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

 
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ  

 
 
Τα Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι  Τρίτων και  Εργοδοτικής 
Ευθύνης θα υποβάλλονται  από τον Ανάδοχο 15 ημέρες πριν την έναρξη των 
εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο Παροχής  Υπηρεσιών 

(οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..  

 
Το Πρωτότυπα Ασφαλιστήρια ή Ακριβή Αντίγραφα δεόντως επικυρωμένα 
αποστέλλονται,  από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  για έλεγχο 
και  φυλάσσονται  στη ΔΟΛ/Υποτομέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 
Αθήνα.  
 
1.  Αντικείμενο ασφάλισης  

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται  η Γενική Αστική Ευθύνη και 
Εργοδοτική Ευθύνη του Αναδόχου έναντι  Τρίτων και  οι  Ασφαλιστές 
υποχρεώνονται  να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για  σωματικές 
βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που 

προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παροχής 

υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί,  οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον 
έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.  
 

2.  Όριο αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης  
 

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται  η ασφάλιση σε ένα 
αυτοτελές Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι  Τρίτων πρέπει να 

είναι ,  κατά περιστατικό ,  το ακόλουθο:  
  
Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων  ως 
το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ  κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό 
ατύχημα.  

 

3.  Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής 
Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο)  
 
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται  η ασφάλιση 
(επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο 
Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει  να είναι  κατά περιστατικό  το ακόλουθο:  
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Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και  θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 

αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και  ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 500.000 
ΕΥΡΩ κατ’  άτομο και ατύχημα και  για ομαδικό ατύχημα.  
 
 

4.  Ανώτατο όριο κάλυψης - Απαλλαγές  
 

4.1.  Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής 

Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε 
ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης 1.000.000,00 ΕΥΡΩ.  
Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και  η κάλυψη 

Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται  από χωριστά ασφαλιστήρια, το 
ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης θα ανέρχεται  σε 1.000.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε ένα 
ασφαλιστήριο.  
 

4.2.  Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ 
(λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους 
ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση 
ΔΕΔΔΗΕ –  Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει  
υπασφαλισμένος οφείλει  να φροντίζει  για την άμεση συμπλήρωση 

του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς 
1.000.000,00 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.  
Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου 
ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται  στο Ασφαλιστήριο.  

 

4.3.  Το ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και  περιστατικό θα ανέρχεται 

σε 3.000,00 ΕΥΡΩ .  
 
 

 

5.  Διάρκεια ασφάλισης  
 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει  με την έναρξη, με οποιοδήποτε 
τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 
παροχής των Υπηρεσιών και θα λήγει  με την ημερομηνία λήξης της 
Σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και  Αναδόχου.  
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εάν προκύψει  θέμα άλλης ρύθμισης 

σχετικής με την παροχή υπηρεσιών, η οποία εμπίπτει  στα πλαίσια των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και  απαιτεί  την εκτέλεση εργασιών 
από τον ίδιο, τότε θα πρέπει  να φροντίσει  για την εκ νέου ασφαλιστική 
κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι  Τρίτων και της Εργοδοτικής του 
Ευθύνης με τους ίδιους όρους κλπ. όπως και  στην αρχική του ασφάλιση και  
με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται  για την αποπεράτωση των εργασιών.  

 

6.   Ειδικοί Όροι  Ασφαλιστηρίου  
 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει  να περιλαμβάνονται τα εξής:  
 
 
 

6.1.  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  το εν γένει  Προσωπικό της και  οι  συνεργάτες της 
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με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με 
τους όρους και  τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι  

αλλήλων (CROSS LIABILITY) .  
 

6.2.  Η Ασφαλιστική Εταιρ ία υποχρεώνεται  να αποκρούει  οποιαδήποτε 
αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του 

προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και  η ζημιά 
οφείλεται  σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που 
καλύπτεται  από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι  Τρίτων και  
θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί  για έξοδα έκδοσης της 
εγγυοδοσίας  για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την 
αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε 
ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.  

 

6.3.  Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται  κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  των συμβούλων, των συνεργατών της και των 
υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται 

σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.  
 

6.4.  Καλύπτεται  η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. (ευθύνη προστήσαντος).  

 

6.5.  Καλύπτονται ζημιές που τυχόν προξενηθούν σε περιουσία της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο, φροντίδα, επιμέλεια 
του Ασφαλισμένου Αναδόχου κατά τη διάρκε ια των εργασιών της 

Σύμβασης που του έχει  ανατεθεί και εντός των αναφερομένων 
ανωτέρω ορίων κάλυψης.  

 

6.6.  Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται  στη βάση 

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

 

7.   Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου  
 

7.1.  Θα πρέπει  να αναφέρεται  ρητά ότι  στην έννοια της λέξης 

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

 

7.2.  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη.  
 

7.3.  Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται  να ακυρωθεί,  τροποποιηθεί ή 

λήξει  χωρίς τη γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα 
(30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο 
προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΟΛ/Υποτομέας 

Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα).  

7.4.  Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί  η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις 

απαιτήσεις της απ'  αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει  
καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι  ισόποσων 
εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.),  υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του 

να συμπεριλάβουν στο  ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο:  
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«Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς: Η Ασφαλιστική Εταιρία αφού 

καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση 
πρέπει  να γνωστοποιήσει  όλα τα σχετικά στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 
 

 
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

 
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει  δύο (2) περιπτώσεις:  
 
1.  Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου .  
 

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

υπαλληλικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής 
Εργατικής Νομοθεσίας.  
 

1.2.  Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται  σύμφωνα με την 
Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισμό 

Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα. Για το 
αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται  αντίστοιχη ασφάλιση, που να 

προβλέπεται  δηλαδή  από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας 
προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει  στις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.  
 

1.3.  Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί ,  πρέπει οπωσδήποτε να 
υποβάλει έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όλα τ α 
αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει  εργατοτεχνικού και 

υπαλληλικού προσωπικού του.  
 
2.  Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου .  
 

2.1.  O Ανάδοχος υποχρεούται  να ασφαλίσει  τους πάσης φύσεως 

συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες 

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

2.2.  Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται  οι  αλλοδαποί  συνεργάτες και 
σύμβουλοι του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει  ήδη ανάλογες 

ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι  οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή 
τους και  δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία.  
 

2.3.  Ο Ανάδοχος έχει  την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των 
αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων 
αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται  να υποβάλει  στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι  πράγματι  οι  

σύμβουλοι,  συνεργάτες του κλπ. είναι  ασφαλισμένοι  έναντι  κινδύνων 
προσωπικών ατυχημάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται  
στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Επιβλέπουσα Υπηρεσία).  
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Γ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ – 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

(Αφορά την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης)  
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος επιθυμεί  την ασφαλιστική κάλυψη 
δύο ή και  περισσοτέρων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  οι 

οποίες εκτελούνται  παράλληλα και στις οποίες προβλέπονται οι  ίδιες 
ασφαλιστικές καλύψεις ,  μπορεί να συνάψει ένα ενιαίο Ανοιχτό Ασφαλιστήριο 
(OPEN COVER) στο οποίο θα τηρούνται τα εξής:  

Το ασφαλιστήριο (κατά περίπτωση ασφάλισης), θα υποβάλλεται από τον 
Ανάδοχο, 15 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στον τόπο της  Παροχής των Υπηρεσιών (οποιοδήποτε από τα δύο 
συμβεί  πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου δεόντως 
επικυρωμένο, αποστέλλεται , από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  

προς έλεγχο και φυλάσσεται στη ΔΟΛ/Υποτομέα Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 
49, 117 43 Αθήνα.  
 
 
1.  Αντικείμενο Ασφάλισης  

Περιγραφή αναλόγως του αντικειμένου ασφάλισης και σύμφωνα με το 
αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι  

Τρίτων, του παρόντος.  
 
 
2.  Ανώτατο Όριο Κάλυψης  

Τουλάχιστον διπλάσιο από τα προβλεπόμενα και σύμφωνα με το αντίστοιχο 
Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι  Τρίτων, του 
παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο κάλυψης υπόκειται  στην 

τελική έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
 
3.  Απαλλαγές  

Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του 
Αναδόχου έναντι  Τρίτων, του παρόντος.  

 

4.  Διάρκεια Ασφάλισης  
Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του 
Αναδόχου έναντι  Τρίτων, του παρόντος.  

 
5.  Ειδικοί  Όροι  

Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του 
Αναδόχου έναντι  Τρίτων, του παρόντος.  

 
6.  Γενικοί Όροι  

Σύμφωνα με το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του 
Αναδόχου έναντι  Τρίτων, του παρόντος.  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  
2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας  

35100, Λαμία  
 
 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΠΚΕ ………………………..  

 
 
 
         Λήψη ενδείξεων μετρητών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας    

    μηνιαίας  & τετραμηνιαίας καταμέτρησης της Περιοχής  Άμφισσας  της     
                   Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας   

  
 

 

 
  ΤΕΥΧΟΣ   Ζ΄  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
 
 

 

  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  

  Υπόδειγμα Κοινής Υπεύθυνης Δήλωσης Αναδόχου –Επιβλέποντα 

Μηχανικού  

  Υπόδειγμα Κοινής Υπεύθυνης Δήλωσης Αναδόχου –Επιβλέποντα 

Μηχανικού - Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικού  

  Υπόδειγμα Ταυτότητας Προσωπικού  

  Υπόδειγμα Ειδικού Σήματος Οχήματος  
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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 43  
 

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

ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις 
οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε 
άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και 
από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την 

παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και 
ως αυτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου 
σας……………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................... που εδρεύει ή 
κατοικεί…………………………………………………………………………………………………. 

…………......................................................................................................................
........................μέχρι του ποσού των 

ευρώ………..............................................................................................................(€
………………………..) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε 
φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Ανάδοχος 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 Ανάδοχος παρέβη 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας 

δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε 

αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 
πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω 
Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή 
προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της 
εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 

3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Ανάδοχός σας 
όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της 
που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η 
εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την 
εγγύηση. 

 

 

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
 
 

 





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
 

 
Οι υπογεγραµµένοι  1.   .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .  
                           2.   . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .  
 

δηλώνουμε υπεύθυνα προς το ∆Ε∆∆ΗΕ εν γνώσει  των συνεπειών του Νόµου 
«περί ψευδούς δηλώσεως» ότι  ο πρώτος εξ ηµών αναθέτει  και ο δεύτερος 
αναλαμβάνει  υπεύθυνα και  συνεχώς, ως «Επιβλέπων Μηχανικός», την επίβλεψη 

των εργασιών της Σύμβασης µε αριθμό ……………………………………..που θα μας 
ανατεθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ και  δη υπό τους όρους και  τις  προϋποθέσεις,  τις  
οριζόμενες στο Άρθρο 9 του Τεύχους Συμφωνητικό.  
 
Ωσαύτως ο πρώτος εξ ημών αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που 
προτίθεται  να αντικαταστήσει  τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Έργου, να 

ειδοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν εγγράφως το ∆Ε∆∆ΗΕ, 
προσκομίζοντας συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
αντικατάσταση, ο δε δεύτερος εξ ημών αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
ειδοποιήσει εγγράφως το ∆Ε∆∆ΗΕ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν, για την 
πρόθεσή τους να παραιτηθεί  από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντω ν του.  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .  

 
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ∆ΗΛΟΥΝΤΕΣ  

 
 
 
 
 

Σημείωση  :  
Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού  
Μητρώου του Επιβλέποντα Μηχανικού,  
εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της  
υποβολής της παρούσης, τριμήνου.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

 
 
ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

 
 
Οι υπογεγραµµένοι  1.   .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .  

                           2.   . .………….... . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .  
                           3.   . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .  
 
δηλώνουμε υπεύθυνα προς το ∆Ε∆∆ΗΕ εν γνώσει  των συνεπειών του Νόµου 
«περί ψευδούς δηλώσεως» ότι  ο πρώτος και  ο δεύτερος εξ ηµών, Ανάδοχος και  
«Επιβλέπων Μηχανικός», αντίστοιχα της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό 

………………………………. ορίζουν τον τρίτο εξ ημών ο οποίος και  αποδέχεται  τον 
διορισμό του ως «Αναπληρωτή του Επιβλέποντα Μηχανικού» της παραπάνω 
Σύμβασης και δη υπό τους όρους και  τις προϋποθέσεις,  τις οριζόμενες στο  
Άρθρο 9 του Τεύχους Συμφωνητικό.  
 

Ωσαύτως ο πρώτος και ο δεύτερος εξ ημών αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε 
περίπτωση που προτίθενται  να αντικαταστήσουν τον Αναπληρωτή Επιβλέποντα 

Μηχανικό του Έργου, να ειδοποιήσουν τουλάχιστο ν ένα (1) μήνα πριν 
εγγράφως τον ∆Ε∆∆ΗΕ, προσκομίζοντας συγχρόνως τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την αντικατάσταση, ο δε τρίτος εξ ημών αναλαμβάνει  την 
υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως το ∆Ε∆∆ΗΕ τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
πριν, για την πρόθεσή τους να παραιτηθεί από την άσκηση των πιο πάνω 
καθηκόντων του.  
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .  
 
 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ∆ΗΛΟΥΝΤΕΣ  

 

 
Σημείωση  :  
Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού  
Μητρώου του Αναπληρωτή Επιβλέποντα  
Μηχανικού, εκδοθέν εντός του τελευταίου ,  
προ της υποβολής της παρούσης, τριμήνου.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

 
 
 

 

  Η ταυτότητα θα εκδοθεί με ευθύνη του αναδόχου.  

 

  Θα προσκομισθεί στην Προϊσταμένη Υπηρεσία από τον ίδιο τον κάτοχο 

και πριν τη θεώρηση, θα γίνει  ταυτοποίηση των στοιχείων με τα στοιχεία 

της αστυνομικής του ταυτότητας.  

 

  Θα τεθεί  πρωτότυπη υπογραφή του Διευθυντή Περιοχής και πρωτότυπη 

σφραγίδα της Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί  από τον ανάδοχο.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 

 

 
 

 

  Το Ειδικό Σήμα οχήματος θα εκδοθεί με ευθύνη του αναδόχου.  

 

  Θα προσκομισθεί  στην Προϊσταμένη Υπηρεσία για κάθε όχημα που 

απασχολείται  στα συνεργεία του αναδόχου.  

 

  Θα συμπληρωθούν τα στοιχεία βάσει  της άδειας κυκλοφορίας, θα τεθεί  

πρωτότυπη σφραγίδα της Περιοχής και  πρωτό τυπη υπογραφή του 

Διευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον ανάδοχο.  
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Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  
2ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας  

35100, Λαμία  
 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΠΚΕ  ………………………..  

 

 
 
          Λήψη ενδείξεων μετρητών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας    
        μηνιαίας &  τετραμηνιαίας καταμέτρησης της Περιοχής  Άμφισσας     
                   της  Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  

  

 
 

  ΤΕΥΧΟΣ   Η΄  
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ  
 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:  
 

  Ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας πλην των 
τοπικών Κοινοτήτων Παλιοξαρίου, Ποτιδανίας, Περιθιωτίσσης, 

Τειχίου, Κάμπου Φιλοθέης, Τρικόρφου, Δροσάτου, Κλήματος, 
Ευπαλίου, Σεργούλας, Μαραθιάς, Ελαίας, Δαφνοχωρίου, 
Τριζονίων, Μοναστηρακίου, Καστρακίου, Μαναγούλης, 

Μαλαμάτων, Πύργου (Καρουτίων) και Καλλιθέας του Δήμου 
Δωρίδας. 

  Ολόκληρο το Δήμο Δελφών, πλην των Τοπικών Κοινοτήτων 
Επταλόφου, Λιλαίας, Άνω Πολυδρόσου.  

  Από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας τις Τοπικές Κοινότητες 
Αράχωβας, Καλυβίων Αράχωβας, την Περιοχή Παρνασσού 
(διοικητικά όρια Αράχωβας).  

  Από την Περιφερειακή Ενότητα  Φθιώτιδας τις Τοπικές 
Κοινότητες Δάφνης, Μπράλλου, Παλαιοχωρίου (Δωριέων) και 

τμήμα των αρδευτικών Δρυμαίας.  
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10. (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

                                            

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι 

περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 

αυτών. 
 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  

[άρθρου 79 παρ. 4 ν.  4412/2016 (Α 147)]  
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 

φορέα i  και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:  

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)  
- Ονομασία: [ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.]  
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100028684]  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 
5] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χ. Συντζιρμά]  
- Τηλέφωνο: [223142814]  
- Ηλ. ταχυδρομείο: [c.syntzirma@deddie.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού  τόπου) (εάν υπάρχει ): 

[www.deddie.gr ]  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΜΗΝΙΑΙΑΣ & 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΚΕ» (CPV: 65500000-8) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20REQ006623117] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]  

- Εφόσον υφίστανται,  ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]  
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ( εάν 
υπάρχει): [ΔΠΚΕ/11/2020] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 
 
 
 
 

 





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΚΕ» 

  

 

Σελ. 103 από 122 

  

 

                                                                                                                                  

 

 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Στοιχεία αναγνώρισης:  
Απάντηση:  

Πλήρης Επωνυμία:  [   ]  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):  
Εάν δεν υπάρχει  ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται  και 

υπάρχει   

[   ]  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]  

Αρμόδιος ή αρμόδιοι i :  
Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……]  
[……]  

[……]  
[……]  

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ 
μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση i; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 
κατ ᾽  αποκλειστικότητα, του άρθρου 
20: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση» i  ή προβλέπει 
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων;  
Εφόσον απαιτείται ,  προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 
οι  απασχολούμενοι.  

[ ] Ναι [] Όχι  
 
 
 

 
 
 
[. .. .. . .. . .. .. . .]  

 
 
[…... .. .. . .. . .. ..]  

[….]  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι  εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει  
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει  

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);  

[] Ναι  [] Όχι  [] Άνευ αντικειμένου  
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Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
και,  όπου απαιτείται,  στην ενότητα Γ 

του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και  σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και  
τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και,  κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο i: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
καλύπτει  όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;  
Εάν όχι:  
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση  ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται  στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:  
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι  σε 
θέση να προσκομίσει  βεβαίωση  

πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και  φόρων ή να παράσχει  
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται  δωρεάν;  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 

 
 

 
α) [……]  
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……]  
γ) [……]  
 
 
 

δ) [] Ναι  [] Όχι  

 
 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναι  [] Όχι  
 
 
 
 
 

 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……][……]  

Τρόπος συμμετοχής:  
Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει  στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης από κοινού με άλλους i; 

[] Ναι  [] Όχι  

Εάν ναι ,  μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.  
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Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του 
οικονομικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος 

για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  
β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:  
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας.  

 
α) [……]  
 
 

 
β) [……]  

 
 
γ) [……]  

Τμήματα  Απάντηση:  

Κατά περίπτωση, αναφορά  του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα 
οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά.  

[   ]  

 
 
 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του 
οικονομικού φορέα  

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:  Απάντηση:  

Ονοματεπώνυμο  
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και  
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:  

[……]  
[……]  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [……]  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]  

Τηλέφωνο:  [……]  

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……]  

Εάν χρειάζεται,  δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …):  

[……]  
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝ i  

Στήριξη:  Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί  στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται  
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται  στο 
μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι  []Όχι  

Εάν ναι , επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται  σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,  
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται  ότι  θα πρέπει να περιλαμβάνονται  επίσης το τεχνικό προσωπικό 
ή οι  τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα είτε όχι , ιδ ίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας 
και,  όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι  
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι  σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται  σύμφωνα με τα μέρη IV και  V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς.  
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται  ο οικονομικός φορέας   

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση :  Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται  να 
αναθέσει  οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας;  

[]Ναι  []Όχι  
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και  το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…]  

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

\ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού  
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Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες i 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι  ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:  

1.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση i·  

2.  δωροδοκία i, i·  

3.  απάτη i·  

4.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες i·  

5.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας i·  

6.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων i.  

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:  

Απάντηση:  

Υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα  ή οποιουδήποτε  
προσώπου i  το οποίο είναι  μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει  εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται  ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει  εκδοθεί  πριν 
από  πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει  οριστεί  απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;   

[] Ναι  [] Όχι  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……][……] i 
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Εάν ναι ,  αναφέρετε i: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο 

ή τους λόγους της καταδίκης,  
β) Προσδιορίστε ποιος έχει  

καταδικαστεί  [  ] ·  
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:  

 
α) Ημερομηνία:[   ] ,  
σημείο-(-α): [   ] ,  
λόγος(-οι):[   ]  

 
β) [……]  

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……][……] i 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει  
λάβει  μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση») i; 

[] Ναι  [] Όχι   

Εάν ναι,  περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν i: 

[……]  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:  

Απάντηση:  

1) Ο οικονομικός φορέας έχει  

εκπληρώσει  όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης i ,  στην Ελλάδα και  στη 
χώρα στην οποία είναι  τυχόν 
εγκατεστημένος ;  

[] Ναι  [] Όχι   

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:  

β) Ποιο είναι  το σχετικό ποσό;  

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;  
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;  
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική;  

- Αναφέρατε την ημερομηνία 
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης  
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας  
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:  
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:  

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει  
εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει  συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ; i 

ΦΟΡΟΙ  
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 

α)[……]·  

 
β)[……]  
 
 
γ.1) [] Ναι  [] Όχι  

-[] Ναι  [] Όχι   
 
-[……]·  
 
-[……]·  
 
 

γ.2)[……]·  
δ) [] Ναι  [] Όχι   

Εάν ναι , να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες  
[……]  

 

α)[……]·  

 
β)[……]  
 
 
γ.1) [] Ναι  [] Όχι  

-[] Ναι  [] Όχι   
 
-[……]·  
 
-[……]·  
 
 

γ.2)[……]·  
δ) [] Ναι  [] Όχι   

Εάν ναι , να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες  
[……]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται  

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  i 

[……][……][……]  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα  

Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας έχει,  εν γνώσει 
του ,  αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου i; 

[] Ναι  [] Όχι  

 
 
Εάν ναι ,  ο οικονομικός φορέας έχει  
λάβει  μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);  
[] Ναι  [] Όχι  
Εάν το έχει πράξει,  περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….... . .. .. . .. .]  

Βρίσκεται  ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις i :  
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  
γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή  
ε) έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου  
Εάν ναι:  
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει  τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσεις i  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[] Ναι  [] Όχι  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
-[. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .]  
-[. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .]  
 

 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]  

Έχει  διαπράξει  ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα i; 
Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

[] Ναι  [] Όχι  
 
[. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .]  
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Εάν ναι ,  έχει  λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι  [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει,  περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[... .. . .. . .……]  

Έχει συνάψει  ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες  με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:  

[] Ναι  [] Όχι  
 
 
[…... .. .. . .. .]  

Εάν ναι ,  έχει  λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι  [] Όχι  
Εάν το έχει πράξει,  περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  
[……]  

Γνωρίζει  ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων i, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;  
Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:  

[] Ναι  [] Όχι  
 

 
 
[... .. . .. .…]  

Έχει  παράσχει  ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές  στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει  με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία  της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης i; 

Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:  

[] Ναι  [] Όχι  

 
 
 

 
 
[. .. .. . .. . .. . . . .. . ..…]  

Έχει  επιδείξει  ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια i  κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης ,  

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:  

[] Ναι  [] Όχι  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

[…... .. .. . .. . .. .. . .]  

Εάν ναι ,  έχει  λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι  [] Όχι  
Εάν το έχει πράξει,  περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  

[……]  
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Μπορεί  ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει  ότι:  
α) δεν έχει  κριθεί  ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται  για 
την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής,  
β) δεν έχει  αποκρύψει  τ ις  πληροφορίες 
αυτές,  
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει  επιχειρήσει  να επηρεάσει  
με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του  αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται  να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 
ή να παράσχει  εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

[] Ναι  [] Όχι  

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005 i:  

Απάντηση:  

Συντρέχουν οι  προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005 ;  

[] Ναι  [] Όχι   
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]  
Εάν ναι , έχει  λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι  [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει,  περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  

[……]  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του 
παρόντος μέρους), ο ο ικονομικός φορέας δηλώνει ότι:   

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο  στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι  ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται 
να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους Ι V:  

Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής  

Απάντηση  

Πληροί  όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;  

[] Ναι  [] Όχι  

Α: Καταλληλότητα  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον  όταν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί  από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα  Απάντηση  

1) Ο οικονομικός φορέας είναι  
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα  
που τηρούνται  στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής i; του:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[…]  
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……]  

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:  
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι  
ο οικονομικός φορέας μέλος  

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει  
τη δυνατότητα να παράσχει τις  
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του  
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
[] Ναι  [] Όχι  
Εάν ναι , διευκρινίστε για ποια 

πρόκειται  και δηλώστε αν τη διαθέτει  ο 
οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι  [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]  

 
 
 

 

 
 
 
 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει  να παράσχει πληροφορίες μόνον  όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί  από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια  

Απάντηση:  

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών  του οικονομικού φορέα για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης :  

και/ή,  
1β) Ο μέσος  ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής i:  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα  
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα  
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα  

 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 
εργασιών):   

[……],[……][…]νόμισμα  

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……]  

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον επιχειρηματικό τομέα που 
καλύπτεται από τη σύμβαση  και  
προσδιορίζεται  στη σχετική διακήρυξη  
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται  είναι  ο εξής:  
και/ή,  
2β) Ο μέσος  ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον τομέα και για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής i: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα  
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα  
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα  

 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 

εργασιών):   
[……],[……][…] νόμισμα  
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……]  
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3) Σε περίπτωση που οι  πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών 
(γενικό ή ειδικό) δεν είναι  διαθέσιμες 
για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία 
που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:  

[…... .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . ..…]  

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες i  που ορίζονται  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι  οι  πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών 
έχουν ως εξής:  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και  y i  -
και η αντίστοιχη αξία)  
 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……]  

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων  του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:  
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες 
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[……][…]νόμισμα  
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……]  

6) Όσον αφορά τις λοιπές 
οικονομικές ή χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις,  οι οποίες (ενδέχεται να) 
έχουν προσδιοριστεί  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει  ότι:  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που 
ενδέχεται  να έχει  προσδιοριστεί  στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

[……... . . .. .. .]  
 
 
 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……]  

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει  να παράσχε ι  πληροφορίες μόνον  όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .  

Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα  

Απάντηση:  
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1α) Μόνο για τ ις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς i,  ο οικονομικός φορέας έχει  

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 
είδους που έχει προσδιοριστεί : 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καλή  εκτέλεση και  ολοκλήρωση 
των σημαντικότερων εργασιών  
διατίθεται  ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται  στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  
[…]  

Έργα: [……]  
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
 [……][……][……]  

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς i,  ο οικονομικός φορέας έχει  
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει  παράσχει  
τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει  
προσδιοριστεί:  
Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ημερομηνίες και  τους παραλήπτες 

δημόσιους ή ιδιωτικούς i: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται  στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…... .. .. . .. .]  

Περιγρ

αφή  

ποσά  ημερομ

ηνίες  

παραλήπ

τες  

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει  το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή  τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες i , ιδ ίως τους 
υπεύθυνους για τον έλεγχο της 

ποιότητας:  
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα 
μπορεί  να χρησιμοποιήσει  το ακόλουθο 
τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση 

του έργου:  

[…….... . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .]  
 
 
 
 

[……]  

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί  
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για 
την διασφάλιση της ποιότητας  και  
τα μέσα μελέτης και έρευνας  που 

διαθέτει  είναι  τα ακόλουθα:  

[……]  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει  τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού  και ανίχνευσης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης:  

[... .……]  
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν  ή, 
κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό:  

Ο οικονομικός φορέας θα  επιτρέπει  τη 
διενέργεια ελέγχων i  όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό  ή τις τεχνικές 
ικανότητες  του οικονομικού φορέα 
και,  εφόσον κρίνεται  αναγκαίο, όσον 
αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας  
που αυτός διαθέτει  καθώς και  τα 

μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο 
της ποιότητας;  

 
 
 
 

[] Ναι  [] Όχι  

6) Οι  ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων  
διατίθενται από:  

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή 
τον εργολάβο,  
και/ή  (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται  στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης)  
β) τα διευθυντικά στελέχη του:  

 
 
α)[.. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .……]  

 
 
 
 
β) [……]  

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει  τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης  κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης:  

[……]  

8) Το μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 

οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  

[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   
[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   
[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:  
[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   

[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   
[. .. .. . ..],  [ . .. . .. .. .]   

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει  στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα 
μηχανήματα, εγκαταστάσεις και  
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση 

της σύμβασης:  

[……]  

10) Ο οικονομικός φορέας 
προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας i  το 
ακόλουθο  τμήμα (δηλ. ποσοστό)  της 
σύμβασης:  

[... .……]  
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11) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει  τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει ,  τα οποία δεν χρειάζεται 

να συνοδεύονται  από πιστοποιητικά 
γνησιότητας·  
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει  περαιτέρω ότι  θα προσκομίσει  
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
γνησιότητας.  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
[] Ναι  [] Όχι  
 
 

 
 

 
[] Ναι  [] Όχι  
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]  

12) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει  τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά  που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας  ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και  τα 
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται  στη 
διακήρυξη;  
Εάν όχι ,  εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν:  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
[] Ναι  [] Όχι  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
[…... .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. ..]  
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]  

 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει  να παράσχει πληροφορίες μόνον  όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης.  

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  

Απάντηση:  





 

Αρμόδια Διεύθυνση  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΚΕ/11/2020  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ  
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΚΕ» 

  

 

Σελ. 120 από 122 

  

 

                                                                                                                                  

Θα είναι  σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει  πιστοποιητικά  που 
έχουν εκδοθεί  από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι  ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται  με 
τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας ,  
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;  
Εάν όχι ,  εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 

αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας:  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[] Ναι  [] Όχι  
 
 
 

 
 

 
 
[……] [……]  
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]  

Θα είναι  σε θέση ο οικονομικός φορέας 

να προσκομίσει  πιστοποιητικά  που 
έχουν εκδοθεί  από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι  ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται  με 
τα απαιτούμενα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

Εάν όχι ,  εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[] Ναι  [] Όχι  

 
 
 
 
 
 
[……] [……]  

 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]  

 
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια 

επιλογής υποψηφίων  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον  όταν η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά 
και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται  να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον δι άλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση ,  που θα πρέπει 

να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης.  

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις 
καινοτομίας μόνον:  

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Περιορισμός του αριθμού  Απάντηση:  
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Πληροί  τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται  να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:  
Εφόσον ζητούνται ορισμένα 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε 
για καθένα από αυτά  αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει  τα 
απαιτούμενα έγγραφα:  
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται  
ηλεκτρονικά i , αναφέρετε για το 
καθένα:  

[….]  
 
 
 

 
[] Ναι  [] Όχι i 

 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή  ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] i 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω 
αναφέρει  σύμφωνα με τα μέρη Ι –  IV ανωτέρω είναι  ακριβή και  ορθά και ότι  
έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.  
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι  σε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και  τις  
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται i,  εκτός εάν :  
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει  τη δυνατότητα να λάβει  τα  
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται  δωρεάν i.  
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη  στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα.  
Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...  
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 
καθορίζεται  στο μέρος Ι ,  ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει  πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ...  [να 
προσδιοριστεί  το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...  

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και  ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)] .  
 
Ημερομηνία, τόπος και,  όπου ζητείται  ή είναι  απαραίτητο, υπογραφή( -ές): 

[……]    
 

 




