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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 
Προκήρυξη 

Διαγωνισμού 

Είναι η δημοσίευση από το ΔΕΔΔΗΕ με τον τρόπο, τη 

μορφή και το περιεχόμενο που προβλέπονται από την 

κείμενη ενωσιακή νομοθεσία και τον παρόντα 

Κανονισμό, της έναρξης διαδικασίας επιλογής Αναδόχου 

για εκτέλεση έργου, διενέργεια προμήθειας υλικού ή 
παροχή υπηρεσίας. 

 

Διακήρυξη 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Εκτιμώμενη 

αξία σύμβασης 

Είναι ένα σύνολο τευχών που εκδίδονται σε κάθε 

περίπτωση, διαδικασίας επιλογής με προηγούμενη 

προκήρυξη διαγωνισμού, στα οποία περιλαμβάνονται οι 
όροι, ιδίως η αξία της σύμβασης, μετά των τυχόν 

δικαιωμάτων προαίρεσης, οι διαδικασίες, οι 

προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και γενικά 

κάθε στοιχείο απαραίτητο για την υποβολή των 

προσφορών, την αξιολόγησή τους, την επιλογή του 

Οικονομικού Φορέα και την ανάθεση και κατάρτιση της 
σύμβασης. 

 

Είναι το συνολικό πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος 

προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως 
αυτά προβλέπονται ρητά στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Οικονομικός 

Φορέας 

Είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη περισσοτέρων του ενός 

των προσώπων αυτών, που υποβάλλει προσφορά ή 
εκδηλώνει ενδιαφέρον συμμετοχής για τη σύναψη 

συμβάσεων Εκτέλεσης Έργων ή Προμήθειας Υλικών ή 

Παροχής Υπηρεσιών.  

 

Προσφέρων Είναι ο Οικονομικός Φορέας, ο οποίος υποβάλλει 
προσφορά για σύναψη σύμβασης. 

 

Υποψήφιος 

 

 

 
 

Προσωρινός 

Ανάδοχος 

Είναι ο Οικονομικός Φορέας που έχει ζητήσει να του 

αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συμμετοχής σε 

κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας. 
 

Είναι ο Προσφέρων, ο οποίος με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης [πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής ή της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

– τιμής ή του κόστους – αποτελεσματικότητας 
(κοστολόγηση κύκλου ζωής)], αναδεικνύεται πρώτος 

στην σειρά κατάταξης έναντι των λοιπών 

Προσφερόντων. 

 



 

  

 

Ανάδοχος 

 

 

 

 
 

 

Σύμβαση 

 

 
 

 

Όργανα 

Διοίκησης του 

ΔΕΔΔΗΕ 
 

 

Υπηρεσιακό 

Όργανο 

 

 
 

Κανονισμός 

Λειτουργίας 

Είναι ο Οικονομικός Φορέας, στον οποίο, μετά από 

διαδικασία επιλογής, ανατίθεται από το ΔΕΔΔΗΕ 

σύμβαση εκτέλεσης Έργου ή Προμήθειας Υλικού ή 

Παροχής Υπηρεσίας, αποκαλούμενος αντίστοιχα 

«Εργολήπτης», «Προμηθευτής», «Πάροχος Υπηρεσιών» 
 

Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ 

του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου, και η οποία 

περιλαμβάνει ένα σύνολο όρων αναγκαίων για την 

εκτέλεση έργου, προμήθειας, ή υπηρεσίας. 
 

 

Είναι, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος και η 

Επιτροπή Προμηθειών. 
 

 

Είναι Μονάδα της οργανωτικής διάρθρωσης του ΔΕΔΔΗΕ 

ή επιτροπή, ή και ένα στέλεχος ή εντεταλμένος 

μισθωτός του ΔΕΔΔΗΕ, αρμόδιος για συγκεκριμένο 

αντικείμενο. 
 

 

Είναι ο Κανονισμός που διέπει την οργάνωση και 

λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και των Οργάνων της, ο οποίος 

έχει θεσπιστεί με απόφαση του Διοικητικού  
Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της, και τις 

αρχές και τη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 



 

  

Άρθρο 2 

Αντικείμενο Κανονισμού – Πεδίο Εφαρμογής 

 

1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και των γενικών 

αρχών αυτής, οι οποίες διέπουν τις διαδικασίες επιλογής σύναψης και 
εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών μεταξύ του 

ΔΕΔΔΗΕ ως αναθέτοντος φορέα και ενός ή περισσοτέρων Οικονομικών 

Φορέων. 

Ο χαρακτηρισμός κάθε σύμβασης ως σύμβασης έργου, προμήθειας ή 

υπηρεσίας γίνεται από το εγκρίνον την διακήρυξη όργανο του ΔΕΔΔΗΕ 
λαμβάνοντας υπόψη τον προεξάρχοντα χαρακτήρα του αντικειμένου της.  

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται: 

 

α. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμων, τα οποία προορίζονται για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

β. Στις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας μεταξύ 

της Ελλάδας και μιας ή περισσοτέρων άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός 

σχεδίου. 
 

γ. Στις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες ανατίθενται 

σε συνδεδεμένες με το ΔΕΔΔΗΕ επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχουν οι όροι 

και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ, όπως 

εκάστοτε ισχύει, καθώς και στην ελληνική νομοθεσία. 
δ. Στην πώληση, εκμίσθωση, εκποίηση,  δωρεάκαι διάθεση προς απόρριψη 

άχρηστων ή πλεοναζόντων ειδών, που αφορούν σε υλικά ιδιοκτησίας 

ΔΕΔΔΗΕ (υλικών – εξοπλισμού). 

 

ε. Στις συμβάσεις υπηρεσιών, που αναλυτικά παρατίθενται στην Οδηγία 
2014/25/ΕΕ (άρθρο 21 αυτής) όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες, συνοπτικά 

έχουν ως αντικείμενο: 

- Την αγορά ή μίσθωση γης και υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, 

- υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 

- νομικές υπηρεσίες,  
- χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και δάνεια, 

- συμβάσεις εργασίας. 

 

 

στ. Σε κάθε άλλη σύμβαση, η οποία τυχόν εξαιρείται ρητά από τις Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους άλλους από το ύψος της αξίας της. 
 

Για την επιλογή των Αναδόχων στις ανωτέρω περιπτώσεις σύναψης 

συμβάσεων ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει διαδικασίες, καθορισμένες με πάγιες 

ρυθμίσεις των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησής της, με τήρηση σε κάθε 

περίπτωση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής 
μεταχείρισης των Οικονομικών Φορέων και της προστασίας του θεμιτού και 

ελεύθερου ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 



 

  

να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων.. 

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να συμφωνεί να εκτελεί ορισμένες ειδικές προμήθειες, 

υπηρεσίες ή έργα από κοινού με άλλη αναθέτουσα αρχή ή φορέα. 

 
 

 

Άρθρο 3 

Εφαρμογή του Κανονισμού 

 
 

Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού γίνεται από τα αρμόδια όργανα του 

ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο των δικαιοδοσιών τους και των διαδικασιών που 

καθορίζονται με αποφάσεις τους, όπως ειδικότερα προβλέπεται σε αυτές. 

 
Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε «αρμόδιες υπηρεσίες» ή 

«όργανα», νοούνται εκείνα που έχουν συγκεκριμένες δικαιοδοσίες και 

αρμοδιότητες να ενεργούν για τα θέματα των συμβάσεων, σύμφωνα με τις ειδικές 

προς τούτο αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

Τα συλλογικά όργανα που γνωμοδοτούν στο πλαίσιο της ανάθεσης συμβάσεων 
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό συγκροτούνται από υπαλλήλους της 

Εταιρείας. Για την υποβοήθηση του έργου τους και την άντληση τεχνογνωσίας η 

Εταιρεία μπορεί να ορίζει ότι συγκροτούνται ομάδες εργασίας από κατάλληλους 

κατά περίπτωση εμπειρογνώμονες ή και να συμμετέχουν αυτοί στα συλλογικά 

όργανα, με ή χωρίς ψήφο, και να συγκροτεί σχετικό μητρώο. 
 

Με απόφαση της Εταιρείας καταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας συλλογικών 

οργάνων στον οποίο καθορίζεται ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών τους, 

τίθενται οι κανόνες συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων, ρυθμίζονται τα της 

τήρησης των πρακτικών τους, ορίζονται προθεσμίες ολοκλήρωσης του έργου 
τους, προβλέπεται η τυχόν αποζημίωση των μελών τους και ρυθμίζεται κάθε 

σχετική λεπτομέρεια.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 4 

Διαδικασίες Επιλογής Οικονομικών Φορέων  

 

 
1. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιλέγει τους Αναδόχους Οικονομικούς Φορείς των συμβάσεων του 

για προμήθειες υλικών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων με 

προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, 

μία από τις ακόλουθες διαδικασίες: 

 
α. Ανοικτή Διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε Οικονομικός Φορέας,  

δικαιούται στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού να υποβάλει προσφορά, 

και ο Ανάδοχος επιλέγεται μεταξύ των Προσφερόντων που πληρούν τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι 

αποκλεισμού με σύγκριση των προσφορών τους με συγκεκριμένα 

κριτήρια. 
 

β. Κλειστή Διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οποιοσδήποτε Οικονομικός 

Φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής παρέχοντας τις 

πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ 

(στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού), αλλά μόνο οι Οικονομικοί φορείς 
που προσκαλούνται από το ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν αξιολόγησης των 

πληροφοριών αυτών, μπορούν να υποβάλουν προσφορά, και ο Ανάδοχος 

επιλέγεται με σύγκριση των προσφορών τους με συγκεκριμένα κριτήρια. 

 

γ. Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις με προηγούμενη προκήρυξη 
διαγωνισμού, στο πλαίσιο της οποίας οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας 

μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής παρέχοντας τις πληροφορίες για 

την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ (στο πλαίσιο 

προκήρυξης διαγωνισμού), αλλά μόνο οι Οικονομικοί φορείς που 

προσκαλούνται από το ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών 
αυτών, μπορούν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και ο Ανάδοχος 

επιλέγεται μεταξύ αυτών κατόπιν διαπραγματεύσεων μαζί τους. 

 

δ. Ανταγωνιστικός Διάλογος, στο πλαίσιο του οποίου οποιοσδήποτε 

Οικονομικός Φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής παρέχοντας 

τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ 
(στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού), αλλά μόνο οι οικονομικοί φορείς 

που έχουν προσκληθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν αξιολόγησης των 

πληροφοριών αυτών, καλούνται σε ανταγωνιστικό διάλογο διαδοχικών 

φάσεων μέχρι να προκύψει η βέλτιστη λύση για το αντικείμενο της 

σύμβασης. Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου 
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει ποιότητας-τιμής. 

 



 

  

ε. Σύμπραξη Καινοτομίας, που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου 

προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου που δεν διατίθεται στην αγορά. 

Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση 

συμμετοχής παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που 

ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ (στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού), αλλά 

μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από το ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν 
αξιολόγησης των πληροφοριών αυτών, συμμετέχουν στην διαδοχική 

υποβολή προτάσεων και προσφορών ώστε, τελικά, να ανταποκρίνονται 

στα συμπεφωνημένα επίπεδα επιδόσεων και κόστους. Η σύμβαση 

ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ποιότητας-τιμής. 
 

2. Ανάδειξη Αναδόχων χωρίς προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού 

 

Η επιλογή Αναδόχων και σύναψη συμβάσεων χωρίς προηγούμενη Προκήρυξη 

Διαγωνισμού αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, την οποία ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει, 
κατά την κρίση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

α. Εάν σε διαδικασία με προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά, ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές 

δεν κρίθηκε κατάλληλη, ή καμία αίτηση συμμετοχής ή καμία από τις 

υποβληθείσες αιτήσεις δεν είναι κατάλληλη, και εφόσον με την προς 
ανάθεση σύμβαση δεν τροποποιούνται ουσιαστικά οι όροι αυτής που 

προκηρύχθηκε και δεν τελεσφόρησε. 

 

β. Εάν η σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιμών, 

μελέτης ή ανάπτυξης, και όχι με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την 
ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, και στο βαθμό που η 

σύναψή της δεν θίγει τη σύναψη μελλοντικών συμβάσεων που 

επιδιώκουν, ιδίως, τους αυτούς σκοπούς, μετά από  διαγωνιστική 

διαδικασία. 

γ. Εάν η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ορισμένο Οικονομικό Φορέα 
για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: 

i Στόχος είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή 

καλλιτεχνικής εκδήλωσης όπου η ταυτότητα του καλλιτέχνη συνδέεται 

άρρηκτα με τον μοναδικό χαρακτήρα και την αξία του έργου τέχνης 

ii δεν υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους, 
iii η προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στα σημεία ii) και iii) εφαρμόζονται μόνο εάν 

δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία 

ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των 

παραμέτρων σύναψης της σύμβασης.· 
 

δ. Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο εάν, λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης, οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα για το ΔΕΔΔΗΕ, δεν είναι 

δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με προηγούμενη Προκήρυξη 
Διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αιτιολόγηση 

της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρέουν 

από ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. 

 



 

  

ε. Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών για συμπληρωματικές 

παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή, και  

προορίζονται είτε για τη μερική αντικατάσταση προμηθειών ή 

εγκαταστάσεων, είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή 

εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε το ΔΕΔΔΗΕ 

να προμηθευτεί υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες, ως 

προς τη χρήση και συντήρηση. 

 

στ. Στην περίπτωση των συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, για νέα έργα ή 

υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή 
υπηρεσιών, και ανατίθενται στον ανάδοχο στον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ έχει 

αναθέσει προγενέστερη σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή 

υπηρεσίες είναι σύμφωνα με βασικό σχέδιο το οποίο αποτέλεσε 

αντικείμενο αρχικής σύμβασης που έχει συναφθεί μετά από προηγούμενη 

Προκήρυξη Διαγωνισμού. 
Στην εν λόγω Προκήρυξη Διαγωνισμού επισημαίνεται η έκταση πιθανών 

συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

θα ανατεθούν. Η ενδεχόμενη χρήση της εν λόγω διαδικασίας 

επισημαίνεται ήδη κατά την Προκήρυξη του υπόψη Διαγωνισμού και το 

συνολικό προβλεπόμενο ποσό των επακόλουθων εργασιών ή υπηρεσιών 

λαμβάνεται υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ για τον υπολογισμό της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης.  

 

ζ. Εάν πρόκειται για προμήθειες υλικών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται 

σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων. 

 
η. Για τις αγορές ευκαιρίας, στις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ, με την αξιοποίηση μιας 

ιδιαίτερα ευνοϊκής συγκυρίας, που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα, μπορεί να αποκτήσει υλικά σε τιμή πολύ χαμηλότερη 

από τις τιμές που επικρατούν συνήθως στην αγορά. 

 
θ. Για την αγορά υλικών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε 

από έναν προμηθευτή που έπαυσε οριστικά τις εμπορικές του 

δραστηριότητες, είτε από τον εκκαθαριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, 

δικαστικού συμβιβασμού, ή άλλης ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται 

σε διατάξεις νόμου. 
 

ι. Για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί τη διενέργεια ενός 

διαγωνισμού μελετών που έχει πραγματοποιηθεί μετά από Προκήρυξη 

Διαγωνισμού, και πρέπει σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο 

Διαγωνισμός να ανατεθεί στον ένα νικητή ή, σε περίπτωση περισσοτέρων 

νικητών, σε έναν από αυτούς κατόπιν διαπραγματεύσεων με όλους.  
  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιλογής Οικονομικού Φορέα χωρίς προηγούμενη 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους 

Οικονομικούς Φορείς της επιλογής του και επιλέγει τον Ανάδοχο ακολουθώντας 

την πλέον πρόσφορη και διαφανή κατά την κρίση του διαδικασία. 
 

3. Για την επιλογή Οικονομικών Φορέων για σύναψη συμβάσεων αξίας 

μικρότερης αυτής των ενωσιακών ορίων ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει ανάλογες 

με τις ανωτέρω διαδικασίες, όπως περιγράφονται ειδικότερα στις αντίστοιχες 



 

  

Διακηρύξεις ή Προσκλήσεις Συμμετοχής, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις 

αρχές της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης και της 

διεύρυνσης της συμμετοχής και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. 

Η επιλογή Αναδόχων και σύναψη συμβάσεων αξίας μικρότερης αυτής των 

ορίων που ορίζει η Οδηγία χωρίς προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού 

πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζεται και στην ακόλουθη περίπτωση: 

 Για σύναψη συμβάσεων που δεν υπάγονται στις πιο πάνω 

περιπτώσεις, αλλά για τις οποίες, κατά περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο 

ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο οικείος Γενικός Διευθυντής έχουν, μέσα στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προηγουμένως εγκρίνει, μετά από 
τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι συντρέχουν ειδικοί γι’ 

αυτό λόγοι. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται προσπάθεια ώστε, εφόσον το αντικείμενο της 

σύμβασης και οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν, ο αριθμός των 

καλουμένων οικονομικών φορέων να μην είναι μικρότερος των τριών (3).  
 Για σύναψη συμβάσεων αξίας έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

χωρίς ΦΠΑ, δύναται η αρμόδια υπηρεσία να προσκαλέσει έναν οικονομικό 

φορέα με μόνο κριτήριο την προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση της 

σύμβασης.  

 

4α. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού για σύναψη συμβάσεων αξίας άνω των 
ενωσιακών ορίων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και διεξάγεται 

ηλεκτρονικά. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της  αποστολής της 

προκήρυξης  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία. Η δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί να γίνει πριν τη 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η 
δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση αν ο ΔΕΔΔΗΕ δεν 
ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από 
την βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης και γνωστοποίησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 71 της οδηγίας 2014/25.  

 

4β. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού για σύναψη συμβάσεων αξίας κάτω των 

ενωσιακών ορίων, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και 

εφόσον υπερβαίνει το  ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ διεξάγεται 

ηλεκτρονικά. 
 

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της εν λόγω δημοσιοποίησης και της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών, καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες. 

Η παραπάνω προθεσμία περιορίζεται σε δέκα ημέρες (10) στις περιπτώσεις 
συμβάσεων μέχρι ορισμένου οικονομικού αντικειμένου, το ύψος του οποίου 

καθορίζεται κατόπιν εγκρίσεως οικείου Γενικού Διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

5. Για τον προσδιορισμό των συμβάσεων, αναφορικά με το εάν εμπίπτουν ή μη 

στα όρια της ενωσιακής νομοθεσίας, το προϋπολογιζόμενο ύψος της αξίας κάθε 
σύμβασης λογίζεται χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και περιλαμβάνει 

κάθε τυχόν προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης. 

 



 

  

6. Για τη  σύναψη Συμβάσεων μέχρι  € 60.000  ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να εφαρμόζει  

απλοποιημένες διαδικασίες  επιλογής Αναδόχου τηρώντας  σε κάθε περίπτωση τις 

αρχές της διαφάνειας,   της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης και της 

διεύρυνσης συμμετοχής  . Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται  ανάρτηση της 

διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ ,με αποσφράγιση των  προσφορών που 

υποβάλλονται έγχαρτα σε ένα στάδιο και την έκδοση μίας εγκριτικής πράξης . 
 

 

 

 



 

  

Άρθρο 5 

Επιλογή Οικονομικών Φορέων 

 

 

 1. Στις διαδικασίες επιλογής Αναδόχου δικαιούνται να συμμετέχουν Οικονομικοί 

Φορείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ο ΔΕΔΔΗΕ καθορίζει κατά 
την κρίση του, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος 

Κανονισμού. Τα κριτήρια αυτά καθώς και ο τρόπος απόδειξης της εκπλήρωσής 

τους από τους Οικονομικούς Φορείς, αναφέρονται συγκεκριμένα στη Διακήρυξη ή 

στην Πρόσκληση Συμμετοχής, κατά περίπτωση.  

Τα κριτήρια επιλογής διακρίνονται σε: 
α. Καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

β. Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

γ. Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

 

Οι επί μέρους απαιτήσεις αναφορικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (εγγραφή 
σε μητρώα, κύκλος εργασιών, εμπειρία, στελέχωση ομάδων, εξοπλισμός, 

εγκαταστάσεις, κ.λπ.), αλλά και οι Πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. διαμορφώνονται κατά 

περίπτωση διακήρυξης – σύμβασης. 

 

Ειδικότερα, στην Κλειστή Διαδικασία, στη Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις, τον 
Ανταγωνιστικό Διάλογο και τη Σύμπραξη Καινοτομίας, τα κριτήρια μπορεί να 

καθορίζονται και με σκοπό τη μείωση του αριθμού των Συμμετεχόντων, υπό την 

προϋπόθεση πάντοτε ότι θα διασφαλίζεται επαρκής ανταγωνισμός. 

 

2. Επιπλέον, οι εν λόγω Οικονομικοί Φορείς δεν πρέπει να εμπίπτουν σε λόγους 
αποκλεισμού, όπως καθορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

 

Οι λόγοι αποκλεισμού έχουν ως ακολούθως: 

 

 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 11-11-2008, σ. 

42). 

 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. 
 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). 

 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. 

 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» (EEL 

309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

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

 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).  

 Αθέτηση των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης, η οποία έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή του ελληνικού δικαίου ή αποδεικνύεται με τα κατάλληλα 

μέσα. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική. 

 Επιβολή εις βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τριών (3) πράξεων 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) πράξεων 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.  

 Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

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

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 

X της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

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

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού. 



 

  

 Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

 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 59 της 

Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα. 

 Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις.  

 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 στη διακήρυξη. 

 Εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

 Εκείνος που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
Τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα-δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για την 

απόδειξη μη συνδρομής των προαναφερόμενων λόγων αποκλεισμού 

καθορίζονται στην οικεία διακήρυξη. 

 

3.Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Εφόσον οι Οικονομικοί φορείς θα ήθελαν να επικαλεστούν τη χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στην οικεία Διακήρυξη/Αίτηση 

Συμμετοχής, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την 
ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις 

απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει 

με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά 

μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος 
και του επικαλούμενου τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, 

προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και 

κατά τρόπο ικανοποιητικό για ΔΕΔΔΗΕ. 

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του τρίτου, καθώς 

και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον προσφέροντα δύναται να 
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση. 

Στις ως άνω περιπτώσεις, οι παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον 

προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη.  



 

  

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση 

καθορισμένων, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, κρίσιμων κριτηρίων 

επιλογής, οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης 

για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Εάν η στήριξη στις 

ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με 

οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απαιτεί ο 
οικονομικός φορέας και οι Τρίτοι να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση 

της σύμβασης. Εφόσον ο προσφέρων επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του 

για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και 

ισχύουν τα παραπάνω. 

 
4.Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους 

του ενός Οικονομικούς φορείς 

 

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που 

υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, 

αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι 

και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ 

αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν 

περισσότερες της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης 
ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι 

προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν 

διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 

 
5. Σύγκρουση συμφερόντων  

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον 

εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά 

τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης 

των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ούτως ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η 

ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων. 

Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν μέλη του 
προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ ή παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης που 

ενεργεί εξ ονόματος του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία εμπλέκονται στη διεξαγωγή της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της 

έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό 

συμφέρον το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την 

αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης. 

 

 



 

  

Άρθρο 6 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προσδιορίζουν με την αναγκαία πληρότητα το 

ζητούμενο είδος (έργο, υλικό ή υπηρεσία), και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 

του, έτσι ώστε:  
▪ Να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ,  

▪ να δημιουργείται η αντικειμενική βάση για την πιο ικανοποιητική για τον 

ΔΕΔΔΗΕ τελική επιλογή, 

▪ να διασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων και να μη 

δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια για τη συμμετοχή εν δυνάμει 
Προσφερόντων. 

 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ καταρτίζει τις Τεχνικές Προδιαγραφές των έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό δίκαιο, με την 

επιφύλαξη των συμβατών με αυτό υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων, 
και σε κάθε περίπτωση με τρόπο, ώστε να συμβάλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από τον τύπο των Τεχνικών Προδιαγραφών που, κατά 

περίπτωση, υιοθετεί, κάνει δεκτές και εξετάζει και τις προσφορές στις οποίες οι 

απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών καλύπτονται κατά ισοδύναμο τρόπο. 
Η απόδειξη της εν λόγω ισοδυναμίας, με την αναγκαία επάρκεια και με τα 

ενδεδειγμένα μέσα, αποτελεί υποχρέωση των Προσφερόντων.  

Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο 

οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο. Ως αναγνωρισμένοι 

οργανισμοί νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, 
οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται 

στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Η αποδοχή ή μη της ισοδυναμίας γίνεται από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

Το σχετικό πόρισμα γνωστοποιείται στον Προσφέροντα στο στάδιο της 

τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών. 

 

4. Κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ιδίως για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή νέες 

μεθόδους κατασκευής να διεξάγει διαβουλεύσεις με την αγορά προκειμένου να 

προετοιμάσει το περιεχόμενο της σύμβασης και να υιοθετήσει νέες ή να 

επικαιροποιήσει τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 



 

  

Άρθρο 7 

Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων 

 

1. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση των συμβάσεων μεταξύ των 

τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει: 
 

α. Τιμής 

 

Η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από σύγκριση των τιμών όλων των 

προσφορών ανηγμένων στην ίδια βάση σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στη Διακήρυξη, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση βάσει της 

οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας. 

 
β. Τιμής - ποιότητας  

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής-

ποιότητας προκύπτει από τη συνεκτίμηση διαφόρων παραμέτρων 

καθοριζομένων σε συνάρτηση με το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και 

της τιμής ανηγμένης κατά τα ανωτέρω, στην ίδια βάση. Συνεκτιμώμενες 
κατά τα ανωτέρω παράμετροι είναι ενδεικτικά: 

Η ημερομηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, το κόστος λειτουργίας, η 

αποδοτικότητα επενδεδυμένου κεφαλαίου, η ποιότητα, τα αισθητικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, η τεχνική 

αξία, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, οι 
δεσμεύσεις όσον αφορά τα ανταλλακτικά, η ασφάλεια των προμηθειών, 

και κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 

συγκεκριμένης σύμβασης. 

Οι συνεκτιμώμενες κάθε φορά παράμετροι και η σχετική βαρύτητα κάθε 

μιας από αυτές για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής-ποιότητας καθορίζονται 

συγκεκριμένα και περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη ή στην Πρόσκληση 

Συμμετοχής. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία), πριν από την κλήρωση, η σειρά κατάταξης και η ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου μπορεί να προβλέπεται στη Διακήρυξη ότι αυτή θα 

καθορίζεται με βάση την ανώτερη τεχνική βαθμολογία ή το χαμηλότερο 

τίμημα. 

 

γ. Κόστους – αποτελεσματικότητας (κοστολόγηση κύκλου ζωής) 

 
Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης σχέσης του κόστους – 

αποτελεσματικότητας (κοστολόγηση κύκλου ζωής) ελέγχονται και 

αξιολογούνται τα υποβαλλόμενα στοιχεία (μελέτες, σχέδια, περιγραφές, 

αρχές σχεδίασης και λειτουργίας, κ.λπ.) για τον προσφερόμενο εξοπλισμό 

καθώς και η πληρότητα της τεκμηρίωσης για κάθε προτεινόμενη από το 
διαγωνιζόμενο απόκλιση από τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Ειδικότερα 

για τις αποκλίσεις που λογίζονται ως τεχνικές και κατασκευαστικές 

ιδιαιτερότητες ελέγχεται εάν από την τεκμηρίωση προκύπτει ότι δεν έχουν 

αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια, στη διαθεσιμότητα, στην αξιοπιστία, 



 

  

στη διάρκεια ζωής, στη λειτουργικότητα και στην απαιτούμενη ευκολία 

συντήρησης του εξοπλισμού, στο λειτουργικό κόστος, στο κόστος 

συντήρησης και στη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου. Για τις 

λοιπές αποκλίσεις ελέγχεται εάν ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι 

κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται. 

Ελέγχεται και αξιολογείται με βάση την υποβληθείσα τεκμηρίωση εάν οι 
προτεινόμενες ως Ισοδύναμες Τεχνικές Προδιαγραφές καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Διακήρυξη κατά 

ισοδύναμο τρόπο. 

Ελέγχονται και επαληθεύονται τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που 

συμμετέχουν στον προσδιορισμό κόστους - αποδοτικότητας όπως, 
ενδεικτικά: τις χρονικές περιόδους υπολογισμού του κόστους λειτουργίας 

και συντήρησης και τον τρόπο υπολογισμού τους, τις ειδικές καταναλώσεις 

καυσίμου, καταναλώσεις βοηθητικών, απώλειες Μ/Σ κ.λπ., τις ποσότητες 

ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και τις προϋποθέσεις τυχόν 

επιβάρυνσης προσφορών βάσει προσφερόμενων από το διαγωνιζόμενο 
τιμών μονάδας. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (ίδιο συνολικό κόστος κύκλου ζωής ή 

ίδιο κόστος της παραγόμενης κιλοβατώρας ή ίδιο τίμημα ή οποιαδήποτε 

άλλη κατάλληλη διατύπωση ανάλογα με το αντικείμενο)διενεργείται 

κλήρωση βάσει της οποίας θα αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος. 

Επίσης, δύναται να περιλαμβάνεται το κόστος που οφείλεται σε εξωγενείς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με το προϊόν, την υπηρεσία 

ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, εφόσον η οικονομική αξία 

του μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί. Στο κόστος αυτό μπορεί 

να περιλαμβάνεται το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

άλλων εκπομπών ρύπων και το κόστος για το μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής.  

 

2. Εναλλακτικές προσφορές 

 

Στη Διακήρυξη ή στην Πρόσκληση Συμμετοχής αναφέρεται η δυνατότητα, ή 
μη, εναλλακτικών προσφορών και προσδιορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις 

που πρέπει να πληρούν, καθώς και οι ειδικές απαιτήσεις για την παρουσίαση 

τους. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν μπορούν να 

προβλεφθούν όταν κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
 

3. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποφασίζει να αναθέτει μια σύμβαση υπό τη μορφή 

χωριστών τμημάτων και μπορεί να προσδιορίζει το μέγεθος και το 

αντικείμενο τους. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να περιορίζει τον αριθμό των τμημάτων για τις οποίες 

μπορεί να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός φορέας, ή να περιορίζει τον 

αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν οικονομικό 

φορέα. 



 

  

Άρθρο 8 

Συστήματα Προσφοράς για την ανάθεση συμβάσεων  

 

1. Το οικονομικό μέρος των προσφορών καταρτίζεται σύμφωνα με ένα από τα 

ακόλουθα συστήματα, ή με συνδυασμό περισσοτέρων από αυτά. 

 
α. Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της 

υπηρεσίας. 

 

β. Προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των 

ομαδοποιημένων τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας τιμών των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 

 

γ. Ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, με έλεγχο ομαλότητας των 

τιμών σε σχέση με τις τιμές του αντίστοιχου τιμολογίου της υπηρεσίας. 

 
δ. Ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, η οποία δυνατό να 

περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή και κατ’ αποκοπή 

τιμή. 

 

ε. Προσφορά μελέτης και κατασκευής με κατ’ αποκοπή εργολαβικό 

αντάλλαγμα για το σύνολο της σύμβασης ή κατά τμήματα αυτής. 
 

2. Το σύστημα προσφοράς για κάθε σύμβαση αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

 



 

  

Άρθρο 9 

Περάτωση Διαδικασίας Επιλογής 

 

1. Η διαδικασία επιλογής Οικονομικού Φορέα ολοκληρώνεται με την απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ για κατακύρωση της σύμβασης στον 

Οικονομικό Φορέα που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, και ο οποίος, 
ακολούθως, καλείται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς του 

Προσωρινού Αναδόχου. 

 

2. Ματαίωση της διαδικασίας επιλογής για το σύνολο του Διαγωνισμού ή για 
μέρος αυτού αποφασίζεται αιτιολογημένα από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ 

ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

- Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τις ζητούμενες 

υπηρεσίες, προμήθειες ή έργο. 
- Αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  

- Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι 

έγινε συνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης 

του ανταγωνισμού. 

- Απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς/αίτησης συμμετοχής ή λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής ή αποκλεισμού 
όλων των προσφερόντων/συμμετεχόντων. 

- Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα. 

- Για άλλους λόγους ρητά καθοριζόμενους στην οικεία διακήρυξη 

- Κανένας από τους Οικονομικούς φορείς δεν προσέλθει για την υπογραφή 

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

 

Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ακυρώσει μερικά το Διαγωνισμό αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

Η ματαίωση κάθε διαδικασίας επιλογής με Προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού 

ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και εφόσον η αξία της 

σύμβασης εμπίπτει στα ενωσιακά όρια δημοσιεύεται, επιπλέον, στην Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να 

αποζημιώσει τους Οικονομικούς φορείς/Συμμετέχοντες για οποιαδήποτε 

δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των 

Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή 
θα αναβληθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και 

για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση 

τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και όχι 

ως αποδοχή πρότασής της. 

 



 

  

Άρθρο 10 

Αναγγελία Ανάθεσης – Κατάρτιση Σύμβασης 

 

1. Η  απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ  στον Προσωρινό 

Ανάδοχο και στους λοιπούς Οικονομικούς φορείς οι οποίοι δεν έχουν 

αποκλειστεί  οριστικά στους μεν ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με ανάρτηση 
της σχετικής απόφασης στην πλατφόρμα του Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ στους δε έγχαρτους με αποστολή της με κάθε 

πρόσφορο μέσο επί αποδείξει (επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο). 

  
2. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης εντός 

προθεσμίας τουλάχιστον 10 ημερών και όχι πάνω από 15 ημέρες. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προσθεσμίας που 

τέθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ για να υπογράψει τη σύμβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να 
απευθύνεται στους λοιπούς προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης, προκειμένου 

να αναδειχθεί Ανάδοχος. 

Τα στοιχεία ανάθεσης της σύμβασης δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα 

του ΔΕΔΔΗΕ και, εφόσον απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία, στην 

επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 

3. Η Σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την 

προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν 

από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
4. Οι συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Στις περιπτώσεις 

Αναδόχων αλλοδαπών οίκων μπορεί να συντάσσονται παράλληλα και στην 

Αγγλική γλώσσα, με το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει. Η περιγραφή του 

υλικού και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μπορούν να συντάσσονται μόνο 

στην Αγγλική γλώσσα. 
 

5. Στις συμβάσεις, όπου απαιτείται εκ της φύσεως αυτών, καταρτίζεται επιπλέον 

«σύμβαση εμπιστευτικότητας» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 

υπόψη συμβάσεων, με υποχρεώσεις και ευθύνες των αντισυμβαλλομένων για 

συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του 

Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών. 

 
6. Η υπογραφή των συμβάσεων γίνεται από το εκάστοτε, σύμφωνα με 

εσωτερικές ρυθμίσεις του ΔΕΔΔΗΕ εξουσιοδοτημένο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, και 

αφού έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει η Ελληνική και 

Ενωσιακή Νομοθεσία. 

 
7. Η καταγγελία ή η λύση των συμβάσεων γίνεται μετά από έγκριση του κατά 

περίπτωση αρμοδίου οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. 

 



 

  

 

Άρθρο 11 

Υλοποίηση Συμβάσεων 

 

1. Ο Ανάδοχος υλοποιεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που 

περιλαμβάνονται σε αυτή, και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

Ο Ανάδοχος και οι τυχόν υπεργολάβοι του, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που 

έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου. Επιπλέον, πρέπει να μεριμνούν για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό τους ή στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

καθώς και για τη λήψη μέτρων προς αποφυγή ζημιών σε εγκαταστάσεις του 

ΔΕΔΔΗΕ ή και τρίτων. 

 
2. Η υλοποίηση κάθε σύμβασης, παρακολουθείται και ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ 

μέσω των αρμοδίων οργάνων του, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και καθήκοντα 

των οποίων καθορίζονται στη σύμβαση. 

Η παρακολούθηση αυτή δεν αναιρεί ούτε μειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου 

κατά την ανωτέρω παράγραφο 1. 

 
3. Η υλοποίηση της σύμβασης γίνεται, όπου απαιτείται, με βάση το Πρόγραμμα 

Εκτέλεσης Σύμβασης, το οποίο καταρτίζεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται 

από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 
4.  Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της. 

 

4.1.         Μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αντικειμένου της σύμβασης μετά τη 

σύναψή της με ανάλογη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος, ή χρονική 

παράταση εκτέλεσής της, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης από το ΔΕΔΔΗΕ 
αναλόγου δικαιώματος προαίρεσης (option), το οποίο έχει προβλεφθεί στη 

Διακήρυξη και στο κείμενο της σύμβασης, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να 

ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

Τα δικαιώματα προαίρεσης πρέπει να προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και 

κατηγορηματικές ρήτρες στη διακήρυξη και στη σύμβαση, να ορίζονται με 
γνώμονα ότι εκ της ασκήσεώς των δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της 

σύμβασης, να καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν 

και τα χρονικά όρια για την άσκησή τους. 

Στη Διακήρυξη και στη Σύμβαση καθορίζονται τα όρια, της κατά τα ανωτέρω 

μεταβολής, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν: 

 
  την ισόχρονη παράταση της ισχύος της σύμβασης. 

 

 την αύξηση του αντικειμένου  της σύμβασης πέραν του πενήντα τοις 

εκατό (50%)  

και  
 τη μείωση της χρονικής ισχύος ή του αντικειμένου  της σύμβασης πέραν 

του τριάντα τοις εκατό (30%). 

 



 

  

Τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν  πλην επαρκώς αιτιολογημένων περιπτώσεων στις 

οποίες οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένο αντικείμενο λόγω της φύσης 

του είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες και μη δυνάμενες να προσδιοριστούν με ακρίβεια 

εκ των προτέρων. Ως εκ τούτου ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να προβλέψει στη Διακήρυξη  

δικαίωμα προαίρεσης  αύξησης του αντικειμένου μέχρι 100%  ή μείωσης αυτού  

μέχρι 50% ,   κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς έγκριση της 
Διακήρυξης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 

4.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο με τη σύναψη 

συμπληρωματικών συμβάσεων, συμπληρωματικά έργα, προμήθειες ή 

υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, 

αλλά κατέστησαν αναγκαία, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
α. Η αλλαγή Αναδόχου δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή 

τεχνικούς λόγους (π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή 

διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή 

εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με την αρχική σύμβαση) και 

β. θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική αύξηση 
δαπανών για τον αναθέτοντα φορέα. 

 

Η αξία των ως άνω συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 

σύμβασης. 
 

4.3.     Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν 

δυνατόν να προβλεφθούν από έναν επιμελή αναθέτοντα φορέα, 

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
γ) οποιαδήποτε αύξηση του τιμήματος δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις 

εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας - 

πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία 

των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας 

της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο. 

 
4.4   Λόγω υποκατάστασης του Αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ (άρθρο 89, παρ. 1, περ. δ). 

 

4.5 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο 
ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ενωσιακών ορίων και 

β) του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις 

υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 
 

Ωστόσο, η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση 

της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο ως ορίζεται κατωτέρω. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει 

της καθαρής αθροιστικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

 



 

  

4.6. Τροποποιήσεις των συμβάσεων και εφόσον δεν θίγεται ουσιωδώς ο 

ανταγωνισμός, γίνονται πάντοτε εγγράφως και εγκρίνονται από το 

αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ 

Μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες 

από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος 
της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη 

συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν 

αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη 

αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, 
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή 

της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου κατά τρόπο που δεν 

προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, 

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή 

της συμφωνίας-πλαίσιο, 
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ είχε 

αναθέσει αρχικώς τη σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις 

προβλεπόμενες στην παρ. 4.4 του Άρθρου 11 του παρόντος 

Κανονισμού. 

 

Σε κάθε περίπτωση συνολικά οι, κάθε είδους, τροποποιήσεις εκάστης 
σύμβασης δεν μπορούν να υπερβούν το 50% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις.  

 

5. Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπέρβαση προθεσμιών με 

υπαιτιότητά του, αποκλίσεις από εγγυημένα μεγέθη, και γενικά παραβίαση από 
αυτόν κάθε άλλου, προβλεπόμενου από τη σύμβαση, όρου ή υποχρέωσής του.  

Ο τρόπος προσδιορισμού και επιβολής των ποινικών ρητρών και τα εκάστοτε 

μέγιστα όρια αυτών σε σχέση με το συμβατικό τίμημα καθορίζονται στη 

Διακήρυξη και τη σύμβαση. 

 
6. Αναπροσαρμογές των συμβατικών τιμημάτων είναι δυνατές εφόσον τούτο 

επιβάλλεται από το χαρακτήρα της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι τούτο 

θα αναφέρεται στη Διακήρυξη με σαφή καθορισμό του τρόπου 

αναπροσαρμογής. 

 
7. Σε κάθε σύμβαση έργου καθορίζεται διαδικασία ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής, η οποία, κατά κανόνα, διενεργείται σε δύο στάδια όπως 

παρακάτω, και ειδικότερα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σύμβαση.  

 

Πρώτο στάδιο είναι αυτό της Προσωρινής Παραλαβής από αρμόδια προς τούτο 

επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία ελέγχει το έργο από τεχνική άποψη ποσοτικά 
και ποιοτικά, και συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.  

 

Δεύτερο στάδιο είναι αυτό της Οριστικής Παραλαβής από αρμόδια προς τούτο 

επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την παρέλευση του διαστήματος υποχρεωτικής 

συντήρησης ή εγγύησης του έργου από τον Ανάδοχο. Η επιτροπή ελέγχει εκ 
νέου την αρτιότητα του έργου και συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής. Η Οριστική Παραλαβή οδηγεί στο κλείσιμο της σύμβασης τεχνικά 

και οικονομικά. 

 



 

  

Σε περίπτωση που η φύση του έργου και οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ το 

επιβάλλουν, μετά την τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση του έργου, και πριν 

από την Προσωρινή Παραλαβή, είναι δυνατό να διενεργείται «Παραλαβή για 

Χρήση» του συνόλου ή μέρους του έργου. Η Παραλαβή για Χρήση δεν 

αναπληρώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Προσωρινή ή Οριστική Παραλαβή.  

 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και των υπηρεσιών γίνεται με 

τους όρους και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οικεία σύμβαση. 

 

8. Στα πρότυπα τεύχη και στην κάθε ιδιαίτερη σύμβαση δύναται να προβλέπονται 

διαδικασίες επίλυσης διαφωνιών συμπεριλαμβανομένου και του φιλικού 
διακανονισμού, καθώς και εξέτασης αιτημάτων ή απαιτήσεων του Αναδόχου. 

 

Επίσης στη σύμβαση καθορίζονται: 

α) Οι όροι και προϋποθέσεις καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, η οριστικοποίηση της καταγγελίας - έκπτωσης του Αναδόχου 
και η εκκαθάριση της Σύμβασης, 

β) η λύση της Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

υποκατάστασης του Αναδόχου, οι όροι και προϋποθέσεις λύσης της 

Σύμβασης.  

 

9. Στις περιπτώσεις που αντικείμενο της σύμβασης εκτελεί υπεργολάβος, 
προβλέπεται η δυνατότητα, βάσει ρητού όρου της σύμβασης ή μετά από 

συμφωνία με τον Ανάδοχο, κατόπιν αιτήσεως του υπεργολάβου και όταν το 

επιτρέπει η φύση της σύμβασης η καταβολή απευθείας στον υπεργολάβο της 

οφειλόμενης αμοιβής του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, 

δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. 
Η τυχόν ανάληψη των υπόψη υποχρεώσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ σε καμία 

περίπτωση δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

 

10. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής, κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά με τις 
προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, που αυτός είχε 

δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωσης 

αυτών στο πλαίσιο του προηγηθέντος διαγωνισμού μέχρι και τη σύναψη της 

σύμβασης, να γνωστοποιήσει στο ΔΕΔΔΗΕ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, 

άλλως ο ΔΕΔΔΗΕ θα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση με υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 

 

11. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά 

την υλοποίηση της σύμβασης και δεν επιλύεται με τις προβλεπόμενες σε αυτή 

διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και σύμφωνα με 

το Ελληνικό Δίκαιο, με την επιφύλαξη καθορισμού, κατά περίπτωση, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ άλλης ρύθμισης, η οποία θα έχει 

περιληφθεί στην αντίστοιχη Διακήρυξη.  

 

 

 
 

 

 



 

  

Άρθρο 12 

Στοιχεία Προσφορών -Συμβάσεων 

 

1. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών κάθε προσφέρων που αποκλείστηκε οριστικά 

κατά το στάδιο της τυπικής/τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, καλείται 

εγγράφως από την Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό να παραλάβει, 
υπογράφοντας σχετικό έγγραφο, κλειστούς/σφραγισμένους όπως 

υποβλήθηκαν τους εναπομένοντες φακέλους της προσφοράς του, καθώς και 

την/τις Εγγυητική/ές Επιστολή/ές Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εφόσον δεν 

έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα, ή οι Οικονομικοί φορείς έχουν παραιτηθεί 

από το δικαίωμα άσκησης τους ή έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. Σε 
περίπτωση που ο προσφέρων δεν προσέλθει εντός τριών (3) μηνών να 

παραλάβει την επιστρεφόμενη κατά τα ως άνω προσφορά του, η Υπηρεσία που 

διενεργεί το Διαγωνισμό δύναται να την καταστρέψει, ενώ διαβιβάζει την 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον εκδότη αυτής. 

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

 

2. Ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων των συμβάσεων ορίζεται σε πέντε (5) 

χρόνια από την οριστική παραλαβή ή με άλλο τρόπο ολοκλήρωση της 

σύμβασης. 

 



 

  

Άρθρο 13 

Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα 

 

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία όπως 

εκάστοτε ισχύει, να αποκλείει τον Ανάδοχο, με απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής Οικονομικού 
Φορέα, εφόσον κηρυχθεί έκπτωτος ή περιέλθει σε γνώση του ΔΕΔΔΗΕ ότι έχει 

καταδικαστεί αμετάκλητα για παραβίαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή 

εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν 

επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
2. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή με συστημένη 

επιστολή στον Οικονομικό Φορέα από την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Οικονομικός 

Φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας 

γίνεται από το προς τούτο αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.  

 



 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 14 
Διακήρυξη 

 

1. Για την επιλογή Οικονομικών Φορέων με Ανοικτή Διαδικασία εκδίδεται 

Διακήρυξη εγκεκριμένη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, 

στην οποία καθορίζεται και το είδος της σύμβασης. Της έκδοσης της 
Διακήρυξης δύναται να προηγηθεί διαδικασία διαβούλευσης  με την αγορά 

προκειμένου να προετοιμάσουν τη Σύμβαση και να ενημερώνουν τους 

Οικονομικούς Φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους . Αντίστοιχη 

δυνατότητα ισχύει και στις λοιπές διαγωνιστικές διαδικασίες .  

 
2. Η Διακήρυξη αποτελείται, ενδεικτικά, από τα ακόλουθα τεύχη, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

- Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που ορίζονται σε αυτή. 

- Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης  

- Σχέδιο Ειδικών Όρων Σύμβασης, (εφόσον κρίνεται αναγκαίο) 
- Τεχνικές Προδιαγραφές / Τεχνική Περιγραφή και Σχέδια (εφόσον 

απαιτούνται) 

- Γενικοί Όροι Σύμβασης (εφόσον απαιτούνται) 

- Τεύχος Ασφαλίσεων (εφόσον απαιτείται) 

- Τεύχος Υποδειγμάτων  
- Σχέδιο Σύμβασης Μακροχρόνιας Συντήρησης (εάν προβλέπεται) 

- Τιμολόγια(εφόσον απαιτείται) 

 

Τα τεύχη αυτά, με εξαίρεση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές»/«Τεχνική 

Περιγραφή» και «Σχέδια», τα Παραρτήματα και Υποδείγματα, καθώς και το 
Σχέδιο Συμφωνητικού που θα πρέπει να εξειδικεύεται με βάση το αντικείμενο, 

όπου απαιτείται, καταρτίζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Πρότυπα Τεύχη. Διαφοροποιήσεις από τα Πρότυπα 

Τεύχη εγκρίνονται από Διοικητικό Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 

αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

3. Οι Ειδικοί Όροι Σύμβασης υπερισχύουν των αντίστοιχων Γενικών Όρων σε 

περίπτωση σύγκρουσής τους.  

 

4. Η Διακήρυξη συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με δυνατότητα Αγγλικής 

μετάφρασης όταν κρίνεται σκόπιμο. 
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου υπερισχύει 

το Ελληνικό κείμενο. 

 

5. Για κάθε τροποποίηση της Διακήρυξης εκδίδεται συμπλήρωμα αυτής, το οποίο 

εγκρίνεται από το ίδιο όργανο που είχε εγκρίνει την αρχική. Σε περίπτωση 
ουσιώδους τροποποίησης τηρείται αντίστοιχη προθεσμία υποβολής 

προσφορών  με την αρχική. Ως ουσιώδης χαρακτηρίζεται η τροποποίηση όταν, 

λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς, είναι πρόσφορη να 

ασκήσει επιρροή στη δυνατότητα συμμετοχής οικονομικών φορέων. 



 

  

Άρθρο 15 

Προκήρυξη Διαγωνισμού - Προθεσμία υποβολής Προσφορών 

 

1. Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού περιλαμβάνει περίληψη της Διακήρυξης και 

δημοσιεύεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 4, παρ. 4 του 

παρόντος Κανονισμού. 
Η προβλεπόμενη δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο, γίνεται μετά τη δημοσίευση 

στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιέχει τις 

απαιτούμενες πληροφορίες. 

 

2. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της αποστολής της Προκήρυξης 
Διαγωνισμού και της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών καθορίζεται: 

α. Από τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν 

απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

β. σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4 περ. β του παρόντος Κανονισμού, στις 
περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

3. Για τα τυχόν συμπληρώματα της Διακήρυξης τα οποία εκδίδονται μετά τη 

δημοσίευση της Προκήρυξης ακολουθείται η ίδια με την ανωτέρω διαδικασία 

δημοσίευσης.  
 

4. Το σύνολο των τευχών της Διακήρυξης αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα 

του ΔΕΔΔΗΕ.  

 Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων και η ηλεκτρονική 

ανάκτηση του περιεχομένου των εν λόγω τευχών, πραγματοποιείται σύμφωνα 
και με τις παρεχόμενες οδηγίες στην υπόψη ιστοσελίδα.  

 Στην ιστοσελίδα αναρτώνται, επίσης, οι οδηγίες για την διεξαγωγή των 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών που θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να 

ακολουθούν. 



 

  

Άρθρο 16 

Υποβολή Προσφορών 

 

Α’ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

  

1.Ο ηλεκτρονικός Διαγωνισμός συνιστά την κύρια διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου 
των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ και 

πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων, εφεξής Σύστημα, σε καθορισμένη διαδικτυακή πύλη, που 

αναφέρεται στη διακήρυξη. 

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

διαδικασίες, ότι:  

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

προσφορών. 

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

ως άνω απαιτήσεων. 

γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να 

τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών. 

δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης του Διαγωνισμού, η 

πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι 
δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο 

από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα. 

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

εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση. 

ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή 

των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), 

εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι 
σαφώς ανιχνεύσιμες. 

 

2.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με 

ημερομηνία έναρξης της υποβολής και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

αυτών τις καθοριζόμενες στην οικεία Διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της ως άνω 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς. 

 

3.Οι προσφορές περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία που 

καθορίζονται στη Διακήρυξη και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, 

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος. 
 

4.Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε (ηλεκτρονικούς) φακέλους και με 

συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

Συστήματος  και στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη διακήρυξη. Ειδικότερα: 
Ο ηλεκτρονικός φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

περιέχει την Εγγύηση Συμμετοχής, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ την Τεχνική Προσφορά  και 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθορίζονται στη Διακήρυξη. 



 

  

Ο ηλεκτρονικός φάκελος Οικονομική Προσφορά περιέχει την «οικονομική 

προσφορά», όπως αυτή καθορίζεται στη Διακήρυξη. 

 

5.Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά, στην πρώτη ή τελευταία 

σελίδα κάθε υποβαλλομένου εγγράφου (δηλώσεις, περιγραφή προσφερόμενου 

αντικειμένου, σχέδια κλπ.), από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο 
εξουσιοδοτημένα από τον οικονομικό φορέα. Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται 

οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη Διακήρυξη. 

 

6.Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού εντός τριών (3) 

ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

προσφορών, εκτός αν πρόκειται για εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται εγκύρως 

ηλεκτρονικά. 

7.Δε γίνεται δεκτή υποβολή προσφοράς από Οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν 
αποκλεισθεί από τις συμβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του 

παρόντος Κανονισμού, και για το χρονικό διάστημα που ισχύει ο αποκλεισμός 

8.Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου  του ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να συνταχθεί τεύχος 

τεχνικών λεπτομερειών λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής 

διαγωνισμών.  

 
 

Β’ Έγχαρτος Διαγωνισμός 

 

1. Στη Διακήρυξη και στην Προκήρυξη Διαγωνισμού καθορίζονται ρητά ο τόπος, 

η καταληκτική ημερομηνία και η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι 
προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ή στην 

κατά το άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού αρμόδια επιτροπή, με κάποιον 

από τους ακόλουθους τρόπους, όπως ειδικότερα ορίζεται στη Διακήρυξη: 

- Παράδοση της προσφοράς από τον ίδιο τον Προσφέροντα ή νόμιμο 

εκπρόσωπό του. 
- Αποστολή της προσφοράς ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με εταιρεία 

διακίνησης εντύπων. 

 

2. Οι Οικονομικοί Φορείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να υποβάλουν τις 

προσφορές τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο υποβολής.  

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αποσφραγίζονται και δε λαμβάνονται υπόψη 

και οι οικείοι Οικονομικοί φορείς ειδοποιούνται εγγράφως από την Υπηρεσία 

για την παραλαβή τους μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Ομοίως δεν γίνεται δεκτή υποβολή προσφοράς από Οικονομικούς Φορείς, οι 

οποίοι έχουν αποκλεισθεί από τις συμβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα οριζόμενα 
στο Άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού, και για το χρονικό διάστημα που 

ισχύει ο αποκλεισμός.  

 

3. Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη 

Διακήρυξη, και να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο οποίος περιέχει κατά κανόνα τρεις άλλους 

σφραγισμένους φακέλους με τα διακριτικά Α (Δικαιολογητικά Συμμετοχής), Β 

(Τεχνική προσφορά) και Γ (Οικονομική Προσφορά). 



 

  

- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α περιέχει την Εγγύηση Συμμετοχής, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β περιέχει την τεχνική προσφορά, και άλλα απαιτούμενα 

τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

- Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ περιέχει την οικονομική προσφορά, όπως αυτή καθορίζεται 

στη Διακήρυξη. 
 

4. Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη 

Διακήρυξη. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα όμοια αντίγραφα 
προβλέπονται στη Διακήρυξη. Όλες οι σελίδες του πρωτοτύπου φέρουν την 

υπογραφή του Προσφέροντα ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.  

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου υπερισχύει το 

πρωτότυπο της προσφοράς. 

Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία. Σε κάθε φάκελο προσφοράς 

σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα παραλαβής. 

 



 

  

Άρθρο 17 

Μεταβολές Διαδικασίας σε Εξέλιξη 

 

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι δυνατό να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

προσφορών εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν σε αυτό, και 

εφόσον προκύψει ανάγκη έκδοσης συμπληρωμάτων της Διακήρυξης. 
Είναι επίσης δυνατό να αναβάλει ή να ματαιώσει την Ανοικτή Διαδικασία, 

εφόσον κατά την κρίση του δεν υπάρχει επαρκής συμμετοχή Προσφερόντων, 

ή γενικά προκύπτουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν σε αυτό, σύμφωνα και 

με το Άρθρο 9 παρ.2  του παρόντος. 

Η σχετική απόφαση για τα ανωτέρω λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο του 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού. 

 
3. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών δίνεται και: 

 α. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και 

ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το 

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας 

(άρθρο 45, παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), η προθεσμία ορίζεται σε 
τέσσερις (4) ημέρες, 

β. όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται ουσιώδεις αλλαγές. Η 

διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών ή των αλλαγών. 

4.Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν 
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η 

παράταση των προθεσμιών. 

 

5.Στις περιπτώσεις αναβολής πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ή ματαίωσης της Ανοικτής Διαδικασίας οι προσφορές που έχουν ήδη 
υποβληθεί επιστρέφονται στους Οικονομικούς φορείς. 

 

6.Στην περίπτωση παράτασης του χρόνου υποβολής των προσφορών, οι ήδη 

υποβληθείσες προσφορές εξακολουθούν να ισχύουν εκτός εάν οι Οικονομικοί 

φορείς τις αποσύρουν ή τις αντικαταστήσουν με άλλες μέσα στις νέες προθεσμίες. 
Η προθεσμία ισχύος των προσφορών που έχουν κατατεθεί και δεν έχουν 

αποσυρθεί από τους Οικονομικούς φορείς παρατείνεται αυτοδίκαια κατά το 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση ότι η Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής πληροί τους όρους της Διακήρυξης.  

 

7.Τα προαναφερόμενα, όταν ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά, 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Σύστημα διαδικασίες, 

ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. 



 

  

Άρθρο 18 

Αποσφράγιση–Αξιολόγηση Προσφορών 

 

 

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί: 

 
1. Οι προσφορές αποσφραγίζονται σε στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

Διακήρυξη, από αρμόδια επιτροπή, η οποία συστήνεται από αρμόδιο όργανο 

του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

2. Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει κατά την ημερομηνία και ώρα που έχουν 

καθορισθεί στη Διακήρυξη σε αποσφράγιση των υποβληθέντων Υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. 

Εξαιρούνται από το δικαίωμα γνώσης εκείνα τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως 

εμπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 

την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 
της. 

 
 

3. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται για τις 

προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που 

πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές (τυπικά και τεχνικά). Σε κάθε 

περίπτωση αξιολογούνται το σύνολο των φακέλων των δικαιολογητικών και 

τεχνικών προσφορών . 
 

4. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαβιβάζεται στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο ορίζεται στη διακήρυξη. Η απόφαση αυτή που 

επικυρώνει τα αποτελέσματα του σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε όλους τους 
Οικονομικούς φορείς. 

 



 

  

5. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι ηλεκτρονικοί 

Υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των προσφορών που κρίθηκαν 

παραδεκτές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή. Οι 

Υποφάκελοι «Οικονομικής Προσφοράς» των λοιπών δεν αποσφραγίζονται. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι Οικονομικοί φορείς, των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση προκειμένου να λάβουν 

γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

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

αξιολόγηση των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

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

απορριφθούν ως απαράδεκτες και την τελική κατάταξη των παραδεκτών 

προσφορών. Η εισήγηση διαβιβάζεται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, που 
ορίζεται στη διακήρυξη. Η απόφαση αυτή που επικυρώνει τα αποτελέσματα του 

σταδίου «Οικονομική Προσφορά» κοινοποιείται μέσω του Συστήματος στους 

Οικονομικούς φορείς των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν. 
 

7. Εναλλακτικές προσφορές αξιολογούνται με τον τρόπο που καθορίζεται στη 
Διακήρυξη, εφόσον η Διακήρυξη προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής τους, και 

πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη Διακήρυξη για την υποβολή 

τους. Αντιπροσφορές οιασδήποτε μορφής είναι απαράδεκτες και 

απορρίπτονται. 

 
8. Εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, μπορεί 

να εκδίδεται μια ενιαία απόφαση για επικύρωση των αποτελεσμάτων όλων των 

φακέλων. Ειδικότερα,  οι ΦΑΚΕΛΟΙ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 

Προσφορά» των προσφορών να αποσφραγίζονται ταυτόχρονα και να 

αξιολογούνται με ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» όλων των 

προσφερόντων και τελικά εκδίδεται μία ενιαία εγκριτική απόφαση. 

9. Για τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

οικονομική προσφορά βάσει τιμής, δύνανται οι Υπηρεσίες να ακολουθούν 

διαδικασία με αντίστροφο έλεγχο των Υποφακέλων «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής Προσφοράς». Οι 
οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε Πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας, ο 

οποίος Πίνακας υπογράφεται από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής και αποτελεί 

μέρος του Πρακτικού της. Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει τον 

Υποφάκελο  «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» κατά σειρά 

μειοδοσίας. Μετά τον έλεγχο των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής η 
αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε Πρακτικό των 

διαγωνιζομένων των στοιχείων που υποβλήθηκαν και αποσφραγίστηκαν και 

του αποτελέσματος του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας αυτών 

κατά σειρά μειοδοσίας. 
 

10.Για τις περιπτώσεις συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

ενωσιακής νομοθεσίας, στην αντίστοιχη Διακήρυξη δύναται να καθορισθούν τα 

στοιχεία ή τα έγγραφα των Φακέλων που απαιτούνται για την αξιολόγηση των 

προσφορών τα οποία ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να προσκομίσει εκ των 

υστέρων, σε χρόνο που θα καθορίζεται ρητά στη Διακήρυξη, τηρουμένων σε 



 

  

κάθε περίπτωση των αρχών της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της ίσης 

μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.  
  



 

  

 

 

Έγχαρτοι Διαγωνισμοί: 

 

Αντίστοιχη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

τηρείται και  σε περίπτωση έγχαρτων διαγωνισμών με δυνατότητα (εφόσον 
πρόκειται για διαγωνισμούς μέχρι 60.000€) να διεξαχθεί σε ενιαίο στάδιο 

εκδίδοντας μια εκτελεστή πράξη αναφορικά με τους φακέλους 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά».      

 
  



 

  

 

Άρθρο 19 

Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου 

 

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί: 

 
1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και την οριστικοποίηση των 

αποτελεσμάτων του σταδίου των οικονομικών προσφορών, η αρμόδια 

Επιτροπή ειδοποιεί εγγράφως μέσω του Συστήματος εκείνον που 

αναδείχθηκε πρώτος στη σειρά κατάταξης προκειμένου να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης. Mέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή τα ίδια δικαιολογητικά υποβάλλονται 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά 

στην έδρα της Υπηρεσίας που διενεργείτο διαγωνισμό. Αν μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του 

Συστήματος, ειδοποίησής του. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί αιτιολογημένα να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
επιπλέον ημέρες. 

 

2. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη διακήρυξη. 
 

3. Αν μετά τη παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα 

δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει ότι 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και 

συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής είναι ψευδή ή ανακριβή ή μη 

πληρούμενα, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 

καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και επαναλαμβάνεται 

η διαδικασία με την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης 

προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και 
ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους Οικονομικούς φορείς δεν 

προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε 

αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
 

4. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών  προσωρινού αναδόχου  

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη  του σχετικού πρακτικού από την αρμόδια 

Επιτροπή  και τη διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο για την έκδοση απόφασης είτε  κατακύρωσης είτε ματαίωσης της 

διαδικασίας.  
 

 

Έγχαρτοι Διαγωνισμοί: 

 
Αντίστοιχη διαδικασία ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης 

τηρείται και  σε περίπτωση έγχαρτων διαγωνισμών με αντίστοιχες 

προθεσμίες με τις ανωτέρω. 



 

  

Άρθρο 20 

Προσφυγές - Ενστάσεις 

 

1. Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης, η οποία 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε 

ισχύει, δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη του ΔΕΔΔΗΕ ή και διάταξη της Διακήρυξης, την οποία θεωρεί ότι 

θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.  

Για την προσφυγή ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του 

Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και στους Κανονισμούς Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση 

αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 

 Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων 
ένδικων βοηθημάτων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα, ως 

προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

2. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων, που δεν εμπίπτουν στο όριο δημοσιότητας της 

ενωσιακής νομοθεσίας ΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται 

να προσβάλουν με ένσταση κάθε εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του ΔΕΔΔΗΕ 
ή και διάταξη της Διακήρυξης, τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη νόμιμα τα 

συμφέροντά τους. 

 Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη 

πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου. Ειδικά οι ενστάσεις κατά της 
διακήρυξης υποβάλλονται  σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στην Επίσημη 

Ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 

οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, που 

συστήνεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του ΔΕΔΔΗΕ, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Στην απόφαση επί 

της ένστασης ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να παραθέτει αρχική ή συμπληρωματική 

αιτιολογία  επί της προσβαλλομένης  με την ένσταση πράξης.  Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης, ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Μετά την 

άπρακτη πάροδο των  ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Η σχετική απόφαση γνωστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην οικεία Διακήρυξη. 

 
3. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων που διενεργούνται με απλοποιημένες 

διαδικασίες ( άρθρο 4 παρ.6   του παρόντος Κανονισμού) , τυχόν ένσταση  

του οικονομικού φορέα  αντιμετωπίζεται ως διαμαρτυρία και τίθεται υπόψη 

του αρμόδιου οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ για τη σύναψη της σύμβασης κατά την 

έγκριση σύναψης  αυτής.  
 

 

 

 



 

  

Άρθρο 21 

Επικοινωνία με Οικονομικούς φορείς 

 

1. Κατά τη διαδικασία της τυπικής, τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των 

προσφορών το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά 

ή έγχαρτα με τους Οικονομικούς φορείς, για την παροχή ή/και υποβολή, εντός 
τακτής προθεσμίας που θα εκτιμάται κατά περίπτωση και η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης, αναγκαίων διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων 

επί του περιεχομένου της προσφοράς που έχουν υποβάλει, σχετικά με ασάφειες 

ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Οι 

διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις αυτές δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα 

την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδουν αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις 

λοιπές. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει 
ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται υπόψη. Η παροχή της δυνατότητας 

διευκρινίσεων δίδεται οπωσδήποτε στον προσφέροντα, αν επίκειται 

αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς.  

 

2. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας, εάν η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώσει τυπικά 

σφάλματα ή παραλείψεις  στο χρόνο έκδοσης, στη μορφή, στο περιεχόμενο και 

την υπογραφή των στοιχείων ή των εγγράφων των Φακέλων που απαιτούνται 

για την αξιολόγηση των προσφορών, τάσσει στον Οικονομικό Φορέα εύλογη 

κατά περίπτωση προθεσμία διόρθωσης και συμπλήρωσης τους. Ως εύλογη 
προθεσμία θεωρείται κατ’ αρχήν η προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στον Οικονομικό Φορέα. Με 

τη διαδικασία αυτή δεν μπορεί να επέρχονται τροποποιήσεις στην Τεχνική και 

Οικονομική Προσφορά μετά την αποσφράγισή τους, τηρουμένων σε κάθε 

περίπτωση των αρχών της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της ίσης 
μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.  

 

3. Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης που διεξάγεται 

ηλεκτρονικά, γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος. 

 
  



 

  

 

Άρθρο 22 

Κλειστή Διαδικασία 

 

Στην Κλειστή Διαδικασία επιλογής Οικονομικών Φορέων οποιοσδήποτε μπορεί 

να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού 
παρέχοντας τις πληροφορίες που ζητούνται από το ΔΕΔΔΗΕ. Η ελάχιστη 

προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τουλάχιστον 

τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της 

σύμβασης στην Υπηρεσία εκδόσεων της ΕΕ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από δεκαπέντε(15) ημέρες. Η προκήρυξη της σύμβασης 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. Η υπόψη διαδικασία διενεργείται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 

του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 16, παρ. Α’ του 

παρόντος. 

 
1. Προσφορά μπορούν να υποβάλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν 

προσκληθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που 

έχουν παρασχεθεί. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των 

κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Η 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή 
συμφωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των Υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, 

εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες Υποψηφίους ίσος χρόνος για 

την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συμφωνίας 

σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
προσφορών στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ και στην ιστοσελίδα του 

ΔΕΔΔΗΕ. Η ως άνω συμφωνία καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η 

αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων και τεκμηριώνεται 

καταλλήλως.  
 

2. Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών, τεχνική και οικονομική, 

τις προσφυγές, τη διαδικασία κατακύρωσης, την επικοινωνία με τους 

συμμετέχοντες, τις αντιπροσφορές, τις εναλλακτικές προσφορές και τα 

λοιπά διαδικαστικά θέματα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 18, 
19, 20 και 21 του παρόντος Κανονισμού. 

 

  



 

  

 

Άρθρο 23 

Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις με Προηγούμενη Προκήρυξη 

 

1. Στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη 

διαγωνισμού, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση 
συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, παρέχοντας τις 

πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον αναθέτοντα 

φορέα. 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 

τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 

 

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από το ΔΕΔΔΗΕ 

κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί μπορούν να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να περιορίζει  τον 

αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 78 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ. 

 

3. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή 
συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν 

επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την 

υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. 

 

4. Η κοινή συμφωνία της παρ. 3 καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η 

τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων και 
τεκμηριώνεται καταλλήλως. 

 

 

 

 
  



 

  

 

Άρθρο 24 

Ανταγωνιστικός Διάλογος 

 

 

1. Στον ανταγωνιστικό διάλογο οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να 
υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, 

παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από 

τον αναθέτοντα φορέα. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων 

συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες από την 

ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ένωσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 

 

2. Στο διάλογο μπορούν να συμμετέχουν μόνον οι οικονομικοί φορείς που 

έχουν προσκληθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών 
που έχουν παρασχεθεί. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των 

κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25 /ΕΕ. 

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της 

πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράς, από πλευράς 

σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. β του 
παρόντος Κανονισμού. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του στην προκήρυξη 

του διαγωνισμού. 

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει με τους συμμετέχοντες που επελέγησαν, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 76 έως 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, σε 

διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των 

μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες 

τους. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου αυτού, μπορούν να συζητούν με τους 

επιλεγέντες συμμετέχοντες όλες τις πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια 
του διαλόγου, ο ΔΕΔΔΗΕ εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των 

συμμετεχόντων. Προς το σκοπό αυτόν, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να 

δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 

συμμετέχοντες έναντι των υπολοίπων. 

Σύμφωνα με την αρχή της εχεμύθειας, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκαλύπτει στους 
λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές 

πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που 

συμμετέχει στον διάλογο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω 

συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται 

σχετικά με την προτιθέμενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων 

πληροφοριών. 
 

4. Ο ανταγωνιστικός διάλογος μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, 

ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση 

του διαλόγου, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που 

προσδιορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Στην προκήρυξη 
διαγωνισμού ο ΔΕΔΔΗΕ δηλώνει αν θα κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας. 

 



 

  

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει το διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει την ή 

τις λύσεις οι οποίες, ενδεχομένως, ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. 

 

6. Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους 

εναπομείναντες συμμετέχοντες, ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί, σε χρόνο και εντός 

προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, καθέναν εξ αυτών 
να υποβάλει την τελική προσφορά του βάσει της ή των λύσεων που 

υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι 

προσφορές αυτές περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για 

την εκτέλεση του σχεδίου. 

Κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΔΔΗΕ, οι προσφορές αυτές μπορούν να 
αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονται και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η 

αποσαφήνιση, εξειδίκευση και βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες 

δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα μεταβολές των ουσιωδών στοιχείων 

της προσφοράς ή της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και 

των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, όταν 
μεταβολές στα στοιχεία αυτά, στις ανάγκες και στις απαιτήσεις ενδέχεται να 

δημιουργούν στρέβλωση του ανταγωνισμού ή να εισάγουν διακρίσεις. 

 

7. Ο ΔΕΔΔΗΕ αξιολογεί  τις υποβληθείσες προσφορές βάσει των κριτηρίων 

ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. 

Κατ’ αίτηση του ΔΕΔΔΗΕ, μπορούν να διεξαχθούν συνομιλίες με τον 
προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την προσφορά που παρουσιάζει 

τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, για την επιβεβαίωση των οικονομικών 

δεσμεύσεων ή άλλων όρων που περιέχονται στην προσφορά, 

οριστικοποιώντας τους όρους της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν έχει ως 

αποτέλεσμα την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή 
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων 

που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στο περιγραφικό 

έγγραφο και ότι δεν ενέχουν κίνδυνο στρέβλωσης ανταγωνισμού ή 

πρόκλησης διακρίσεων. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  



 

  

 
 

Άρθρο 25 
 

Σύμπραξη Καινοτομίας 

 

1. Στη σύμπραξη καινοτομίας, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να 

υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, 

παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που τίθενται από τον 
ΔΕΔΔΗΕ. 

Στα έγγραφα της σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ προσδιορίζει την ανάγκη για 

καινοτόμο προϊόν, υπηρεσία ή έργο, στην οποία δεν ανταποκρίνεται η 

αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, που διατίθενται ήδη στην αγορά και 

αναγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι 

προσφορές. 
Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς προσδιορισμένες, 

ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη φύση και 

το εύρος της απαιτούμενης λύσης και να αποφασίσουν αν θα υποβάλλουν 

αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποφασίσει να σχηματίσει τη σύμπραξη καινοτομίας 
με έναν εταίρο ή με περισσότερους, που εκτελούν χωριστές δραστηριότητες 

έρευνας και ανάπτυξης. 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 

τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 

προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που 

έχουν προσκληθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ μετά την αξιολόγηση των πληροφοριών 

που έχουν παρασχεθεί.  Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των 

κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 

Οι συμβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της 

πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη προσφοράς, από πλευράς 

σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. β του 

παρόντος Κανονισμού. 

 
2. Η σύμπραξη καινοτομίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου 

προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην επακόλουθη αγορά των αγαθών, 

υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι 

ανταποκρίνονται στα συμπεφωνημένα μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και συμμετεχόντων 

επίπεδα επιδόσεων και μεγίστου κόστους. 
Η σύμπραξη καινοτομίας διαρθρώνεται σε διαδοχικές φάσεις, σύμφωνα με 

την ακολουθία των βημάτων της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, η 

οποία μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή των προϊόντων, την παροχή 

των υπηρεσιών ή την ολοκλήρωση των έργων. Η σύμπραξη καινοτομίας 

ορίζει ενδιάμεσους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από τους εταίρους 
και προβλέπει την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες δόσεις. 

Με βάση τους ανωτέρω στόχους, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποφασίσει μετά από 

κάθε φάση να λύσει τη σύμπραξη καινοτομίας ή, σε περίπτωση σύμπραξης 

καινοτομίας με περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθμό 

των εταίρων λύοντας επιμέρους συμβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο 



 

  

ΔΕΔΔΗΕ αναγράφει στα έγγραφα της σύμβασης τις εν λόγω δυνατότητες 

και τους όρους χρήσης τους. 

 

3. Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως,  ο ΔΕΔΔΗΕ διαπραγματεύεται με 

τους Οικονομικούς φορείς τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές 

που υποβάλλουν, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς, με σκοπό τη 
βελτίωση του περιεχόμενου τους. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε 

διαπραγματεύσεις. 

 

4. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων,  ο ΔΕΔΔΗΕ εξασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Προς τον σκοπό αυτόν, δεν παρέχει 

κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να 

ευνοούν ορισμένους Οικονομικούς φορείς έναντι των υπολοίπων. 

Ενημερώνει, σε χρόνο και εντός προθεσμίας που ορίζονται στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όλους τους Οικονομικούς φορείς των 
οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί, σύμφωνα με την παρ. 5 

γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων 

εγγράφων της σύμβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις. Μετά τις αλλαγές αυτές,  ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει επαρκές χρονικό 

διάστημα στους Οικονομικούς φορείς ώστε να τροποποιήσουν και να 

υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένες προσφορές, κατά περίπτωση. 
 

Σύμφωνα με την αρχή της εχεμύθειας,  ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκαλύπτει  στους 

λοιπούς συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί 

από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, 

χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει 
τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με την προτιθέμενη 

γνωστοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών. 

 

5. Οι διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σύμπραξης 

καινοτομίας μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να 
μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την 

εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη 

σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. Ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει εάν θα κάνει χρήση της δυνατότητας 

αυτής στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης 
ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

6. Κατά την επιλογή των υποψηφίων,  ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει ιδίως τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της 

έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων. 
Μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ 

κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών μπορούν να 

υποβάλουν σχέδια έρευνας και καινοτομίας, για την κάλυψη αναγκών, οι 

οποίες έχουν προσδιοριστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ότι δεν μπορούν να 

καλυφθούν από τις υφιστάμενες λύσεις. 
Στα έγγραφα της σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ ορίζει τις συμφωνίες που διέπουν τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 



 

  

 

Σε περίπτωση σύμπραξης καινοτομίας με περισσότερους του ενός εταίρους, 

ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς εταίρους λύσεις που 

προτείνονται από άλλον εταίρο ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που 

διαβιβάζονται από αυτόν στο πλαίσιο της σύμπραξης χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής 
παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με την προτιθέμενη γνωστοποίηση 

των συγκεκριμένων πληροφοριών. 

 

7. Ο ΔΕΔΔΗΕ εξασφαλίζει ότι η δομή της σύμπραξης και ιδίως η διάρκεια 

και η αξία των διαφορετικών φάσεων ανταποκρίνονται στο βαθμό 
καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και την ακολουθία των 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης, η οποία δεν διατίθεται ακόμη στην 

αγορά. Η εκτιμώμενη αξία των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που 

αγοράζονται δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση με την επένδυση για την 
ανάπτυξή τους. 

 

 

 

 

 
  



 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Άρθρο 26 

Συμφωνία - Πλαίσιο 

 
1. Συμφωνία - Πλαίσιο είναι η συμφωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και ενός ή 

περισσότερων Οικονομικών Φορέων για συγκεκριμένα έργα, προμήθειες ή 

υπηρεσίες, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις 

συμβάσεις, οι οποίες πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριμένης 

περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες 
ποσότητες. 

Η διάρκεια μιας Συμφωνίας-Πλαίσιο κατά κανόνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

οκτώ (8) έτη. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται 

βάσει αντικειμενικών κανόνων και κριτηρίων που μπορεί να περιλαμβάνουν 
την εκ νέου διεξαγωγή του διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

είναι μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως συνήφθη. Οι εν λόγω κανόνες και 

κριτήρια προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη Συμφωνία-

Πλαίσιο και διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων. 

 

2. Η  Συμφωνία-Πλαίσιο δεν πρέπει να εφαρμόζεται καταχρηστικά ή κατά τρόπο 
που να εμποδίζει ή να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. 

 

3. Για την επιλογή των Οικονομικών Φορέων για κάθε Συμφωνία – Πλαίσιο 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 4 παρ. 1του παρόντος Κανονισμού. 

 
 



 

  

Άρθρο 27 

Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη 

 

1. Με την Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί τουλάχιστον 

μια φορά το χρόνο με δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε 

την πρόθεσή της για σύναψη σύμβασης για προμήθεια υλικού ή κατηγορίας 
υλικών, για λήψη υπηρεσίας ή για κατασκευή έργου κατά τους δώδεκα (12) 

επόμενους μήνες. 

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του 

παρόντος Κανονισμού, περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για την προς 

σύναψη σύμβαση, και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως μέσο έναρξης 
διαγωνισμού, οπότε το αναφέρει ρητά. Με την εν λόγω ανακοίνωση οι 

Οικονομικοί Φορείς καλούνται να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. 

 

2. Για την επιλογή Οικονομικού Φορέα ύστερα από Περιοδική Ενδεικτική 

Προκήρυξη, ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει, κατά την κρίση του, τις διαδικασίες 
επιλογής με Ανοικτή, Κλειστή ή Διαδικασία Διαπραγμάτευσης με προηγούμενη 

Προκήρυξη Διαγωνισμού, σύμφωνα με το Άρθρο 4παρ. 1 του παρόντος 

Κανονισμού.  

 

Όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω Περιοδικής Ενδεικτικής 

Προκήρυξης, και αφορά σε Κλειστή Διαδικασία και Διαδικασία με 
Διαπραγμάτευση με προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού, η προκήρυξη 

πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) Αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριμένο στα υλικά, τα έργα ή τις υπηρεσίες 

που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να 

συναφθεί, 

β) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω Κλειστής Διαδικασίας ή 

Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση, χωρίς περαιτέρω δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, 

γ) περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 67 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ, 

δ) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και 

δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 

επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 

 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που 

αφορούν αντίστοιχα την Ανοιχτή, Κλειστή ή Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις. 

 

 

3. Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη οι 

διαδικασίες και οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται από τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

 

 



 

  

Άρθρο28 

Σύστημα Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων 

 

1.Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να θεσπίζει ή να διαχειρίζεται σύστημα προεπιλογής 

οικονομικών φορέων, στο οποίο εξασφαλίζει  τη δυνατότητα των οικονομικών 

φορέων να υποβάλουν  ανά πάσα στιγμή  αίτηση για προεπιλογή. Το σύστημα 
αυτό είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής. 

 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ θεσπίζει αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες για τον αποκλεισμό και 

την επιλογή οικονομικών φορέων που υποβάλουν αίτηση για προεπιλογή, καθώς 

και αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια για τη λειτουργία του συστήματος 
προεπιλογής, που καλύπτουν θέματα όπως η εγγραφή στο σύστημα, η περιοδική 

επικαιροποίηση των προεπιλογών, αν υπάρχουν, και η διάρκεια του συστήματος. 

Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, 

εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. Τα κριτήρια και κανόνες είναι 

δυνατόν να επικαιροποιούνται, όπου απαιτείται. 
 

3. Τα κριτήρια και κανόνες που αναφέρονται στην παρ. 2 παρέχονται, κατόπιν 

σχετικής αίτησης τους, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Η 

επικαιροποίηση αυτών των κριτηρίων και κανόνων ανακοινώνεται στους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή 
οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις επωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέων 

ή οργανισμών. 

 

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων· το μητρώο 
αυτό μπορεί να χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων για 

τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.  

 

5. Όταν η προκήρυξη σύμβασης γίνεται με γνωστοποίηση για την ύπαρξη 

συστήματος προεπιλογής, οι συγκεκριμένες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών που καλύπτονται από το σύστημα προεπιλογής ανατίθενται με κλειστή 

διαδικασία ή διαδικασία, όπου όλοι οι Οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες 

επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν ήδη προεπιλεγεί βάσει ενός 

τέτοιου συστήματος. 

 
6. Οποιαδήποτε έξοδα χρεώνονται σε σχέση με τις αιτήσεις προεπιλογής ή με την 

επικαιροποίηση ή τη διατήρηση ήδη χορηγηθείσας προεπιλογής, σύμφωνα με το 

σύστημα προεπιλογής είναι ανάλογα του παραγόμενου κόστους. 

 

 

 



 

  

Άρθρο 29 

Δυναμικά Συστήματα Αγορών 

 

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να χρησιμοποιεί Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την 

ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την απόκτηση κοινά χρησιμοποιούμενων 

ειδών (υλικών, έργων και υπηρεσιών), τα οποία προσφέρονται ευρέως στην 
αγορά και διαθέτουν χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις ανάγκες της. 

Το Δυναμικό Σύστημα Αγορών λειτουργεί ως μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική 

διαδικασία και είναι ανοικτό καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του σε κάθε 

οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. Μπορεί να χωριστεί σε 

κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών που ορίζονται αντικειμενικά με 
βάση τα χαρακτηριστικά της σύμβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο 

της εκάστοτε κατηγορίας. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αναφορά στο μέγιστο 

επιτρεπόμενο μέγεθος των συγκεκριμένων συμβάσεων που πρόκειται να 

συναφθούν ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα 
εκτελεστούν αυτές οι συμβάσεις. 

 

2. Για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο ενός Δυναμικού Συστήματος Αγορών, 

ακολουθούνται οι κανόνες της Κλειστής Διαδικασίας. Όλοι οι υποψήφιοι που 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα και ο αριθμός των 

υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται. 
Ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες: 

α) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται, 

κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία 

αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή 

της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, εφόσον ως μέσον προκήρυξης 
του διαγωνισμού χρησιμοποιείται περιοδική ενδεικτική προκήρυξη και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 

Μετά την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την σύναψη 

της πρώτης σύμβασης στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, δεν 

τίθεται καμία επιπλέον προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής. 
β) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία 

εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

 

3. Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναμικού συστήματος αγορών 
πραγματοποιούνται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα. 

 

4. Για τους σκοπούς της ανάθεσης συμβάσεων εντός ενός δυναμικού συστήματος 

αγορών, ο ΔΕΔΔΗΕ: 

α) Δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού, όπου διευκρινίζεται ότι πρόκειται για 

ένα δυναμικό σύστημα αγορών, 
β) διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης τουλάχιστον τη φύση και την 

εκτιμώμενη ποσότητα των προβλεπόμενων αγορών, καθώς και όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το δυναμικό σύστημα αγορών, 

συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας του, του χρησιμοποιούμενου 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των τεχνικών ρυθμίσεων και προδιαγραφών της 
σύνδεσης, 

γ) αναφέρει κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών και 

τα χαρακτηριστικά τους, 



 

  

δ) παρέχει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση, για όσο διάστημα 

είναι σε ισχύ το σύστημα, στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος 

αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να ζητήσει να συμμετάσχει 

στο σύστημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, 

σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 

την παραλαβή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε δεκαπέντε 

(15) εργάσιμες ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό 

δικαιολογείται, ιδίως λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συμπληρωματικά 
έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής. 

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η 

πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση 

εντός του δυναμικού συστήματος αγορών, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να παρατείνει 

την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ δεν έχει υπάρξει άλλη 
πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά τη διάρκεια της παράτασης της 

περιόδου αξιολόγησης. Η διάρκεια της παράτασης στην οποία προτίθενται να 

προβούν  ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν έχει γίνει δεκτός στο δυναμικό σύστημα αγορών ή όχι. 

 
6. Ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί όλους τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να 

υποβάλουν προσφορά για σύναψη κάθε συγκεκριμένης σύμβασης εντός του 

δυναμικού συστήματος αγορών. Όταν το δυναμικό σύστημα αγορών χωρίζεται 

σε κατηγορίες έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί όλους τους 

συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί στην κατηγορία της συγκεκριμένης 
σύμβασης, να υποβάλουν προσφορά. 

Η σύμβαση ανατίθεται στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την καλύτερη 

προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα αγορών, στην πρόσκληση 

επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, ή, αν χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την 
ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, στην 

πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Τα κριτήρια αυτά μπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται με 

μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 
7. Κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών, απαιτείται από 

τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να καταθέτουν επικαιροποιημένη 

υπεύθυνη δήλωση όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του Άρθρου 11 του 

παρόντος Κανονισμού (οψιγενείς μεταβολές των κριτηρίων επιλογής και 

λόγων αποκλεισμού). 

 
8. Η περίοδος ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών αναφέρεται στην 

προκήρυξη του διαγωνισμού και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς για οποιαδήποτε μεταβολή της εν λόγω περιόδου ισχύος, 

με τη χρήση των κατωτέρω τυποποιημένων εντύπων: 

α) Εάν η περίοδος ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του 
συστήματος, μέσω του εντύπου που χρησιμοποιείται αρχικά για την 

προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα αγορών, 



 

  

β) εάν παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω της διαδικασίας 

γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τις συμβάσεις άνω των ενωσιακών ορίων). 

 

9. Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς καθώς και στους συμμετέχοντες 

στο δυναμικό σύστημα αγορών δεν επιβάλλεται καμία χρέωση πριν ή κατά την 
περίοδο ισχύος του συστήματος. 

 

10. Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τους ειδικότερους όρους 

εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 

 
 

 

 

 

 



 

  

Άρθρο 30 

Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 

 

1.Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προσφεύγει σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους 

οποίους παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές και/ή νέες αξίες όσον αφορά 

ορισμένα στοιχεία των προσφορών. Για το σκοπό αυτόν,  ο ΔΕΔΔΗΕ 
διοργανώνει τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τη μορφή 

επαναλαμβανόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόμενης έπειτα από 

προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την 

ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. 

Δεδομένου ότι ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων που έχουν ως 
αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων 

δεν μπορούν να ταξινομηθούν με βάση αυτόματη μέθοδο αξιολόγησης, οι 

συμβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 

 

2. Σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού,  ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποφασίζει ότι 

πριν από την ανάθεση μιας σύμβασης διεξάγεται ηλεκτρονικός 

πλειστηριασμός, όταν το περιεχόμενο των εγγράφων της σύμβασης και ιδίως 

οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. 

Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να 

χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας-
πλαίσιο, καθώς και κατά το διαγωνισμό για την ανάθεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών. 

 

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των 

προσφορών: 
α) Μόνο στις τιμές εφόσον η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της 

τιμής, 

β) στις τιμές και/ή τις νέες αξίες των στοιχείων των προσφορών που 

επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ή στην προσφορά με το 
χαμηλότερο κόστος, σύμφωνα με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη σχέση 

αποδοτικότητας-κόστους. 

 

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ δηλώνει στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση 

επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή, αν χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την 
ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, στην 

πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII της 

Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 

 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ, πριν να προβεί στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, διενεργεί μια 
πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το κριτήριο ή τα 

κριτήρια ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχουν καθορισθεί. 

Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που 

δεν έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού, 

εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να 
είναι μη κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη. 

Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες προσφορές δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όσες 

παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας 



 

  

ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ ασυνήθιστα χαμηλές. 

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες υποβάλλονται από 

Οικονομικούς φορείς οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και 

όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του ΔΕΔΔΗΕ (εφόσον έχει τεθεί 

αυτός ως ανώτατο όριο προσφοράς), όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και 

αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, όπως προσδιορίζονται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του 
οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, 

ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίζονται από 

τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού. 

Όλοι οι Οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές 

καλούνται ταυτόχρονα να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, 
χρησιμοποιώντας, κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, τα στοιχεία 

σύνδεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο 

ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο 

ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων. 

 
6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της 

οικείας προσφοράς, η οποία διεξάγεται, σύμφωνα με τη στάθμιση που 

προβλέπεται στα τεύχη της πρόσκλησης. 

Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το μαθηματικό τύπο, βάσει του οποίου 

καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη των 
προσφορών σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές ή/και τις νέες 

αξίες. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η οικονομικώς πιο 

συμφέρουσα προσφορά βρίσκεται με βάση μόνο την τιμή, ο μαθηματικός 

αυτός τύπος εκφράζει τη στάθμιση όλων των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί 

για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, όπως αναφέρεται στη γνωστοποίηση που χρησιμοποιείται ως μέσο 

προκήρυξης του διαγωνισμού ή σε άλλα έγγραφα της σύμβασης. Προς το 

σκοπό αυτόν, περιθώρια διακύμανσης περιορίζονται εκ των προτέρων σε 

συγκεκριμένη τιμή. 

Αν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός μαθηματικός 
τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά. 

 

7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,  ο ΔΕΔΔΗΕ 

γνωστοποιεί αμέσως σε όλους τους Οικονομικούς φορείς τουλάχιστον τις 

πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα 

στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Δύναται επίσης, εάν επισημαίνεται εκ 
των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες 

τιμές ή αξίες που υποβάλλονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται επιπλέον να ανακοινώνει 

ανά πάσα στιγμή τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του 

πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γνωστοποιεί την 

ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

 

8.  Ο ΔΕΔΔΗΕ περατώνει τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με έναν ή 

περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 



 

  

α) Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, 

β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν 

δηλώσει προηγουμένως το χρονικό διάστημα που θα επιτρέψουν να παρέλθει 

από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν περατώσουν τον 

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή 
γ) όταν οι προκαθορισμένες φάσεις του πλειστηριασμού έχουν όλες 

ολοκληρωθεί. 

Εάν  ο ΔΕΔΔΗΕ προτίθεται να περατώσει τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, 

σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου, ενδεχομένως σε 

συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση β΄, η πρόσκληση 
συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης 

του πλειστηριασμού. 

 

9.  Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει τη  

σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7του παρόντος Κανονισμού, βάσει των 
αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

 

10. Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τους ειδικότερους όρους 

εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 

  

  



 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 31 

Ισχύς Κανονισμού 

 
1. Ο παρών Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, καθώς και οι όποιες 

μελλοντικές τροποποιήσεις του, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του 

ΔΕΔΔΗΕ και αρχίζει να ισχύει από την 21.09.2020, ενώ καταργεί κάθε άλλη 

διάταξη ή ρύθμιση, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του. 

 
2.Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί 

προκηρύξεις ή βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης ή κατακύρωσης ή 

υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, διενεργούνται με βάση τις αντίστοιχες 

Διακηρύξεις και το προγενέστερο νομικό καθεστώς. 

 
3. Για θέματα συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής 

νομοθεσίας και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό, ισχύουν 

συμπληρωματικά οι προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου, όπως μεταφέρθηκαν με 

το ν. 4412/2016 στην ελληνική έννομη τάξη. 
 


