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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΔΠΕΑ – 41815 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ:  
 

«Πρόγνωση αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής που εγχέεται στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής» 

  
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί 
της οδού Δυρραχίου, αρ. 89, προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του 

κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ  314/Α’/27-12-2015) που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 
4412/2016, 

 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης αριθ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β'/23-
05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης», 

 της υπ΄ αριθ. Πρωτ  8170/23.1.2018 ΚΥΑ με θέμα «Παρέκκλιση από την υποχρέωση 
εκτέλεσης των επικοινωνιών καθώς και των ανταλλαγών, πληροφοριών, μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ», 

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την 
ανάδειξη Αναδόχου στην παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την πρόγνωση αιολικής και 
φωτοβολταϊκής παραγωγής που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο 
Διανομής, για τρία έτη, προϋπολογισμού, €150.000,00 χωρίς ΦΠΑ, 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της 
με τους ίδιους όρους κατά ένα επιπλέον έτος έναντι €50.000,00, χωρίς ΦΠΑ (δικαίωμα παράτασης) 
Συνολικός προϋπολογισμός €200.000,00 = €150.000,00 + € 50.000,00 . 
 
Ονοματολογία CPV: 48461000-7 (Πακέτα αναλυτικού λογισμικού ή λογισμικού προβλέψεων) 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «sourceONE» ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE (εφεξής το ΣΥΣΤΗΜΑ) για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα 
με την απόφαση εξαίρεσης αυτού από το ΕΣΗΔΗΣ, με  ΑΔΑ: ΨΧΠΞ465ΧΙ8-Σ8Ο. 
 
Η προκήρυξη της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με αριθμό ΑΔΑΜ:18PROC003265615. 
 

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Οι οικονομικοί φορείς, δεσμεύονται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά 
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης:  
i. θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙV 
του Προσαρτήματος B του ν. 4412/2016.  

ii. δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

iii. θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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Άρθρο 1 
Αναθέτων Φορέας-Στοιχεία επικοινωνίας 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

ΟΔΟΣ: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89, ΑΘΗΝΑ 

ΤΚ: 104 43  

FΑΧ: +30 210 519 2326  

 
Άρθρο 2 

Προϋπολογισμός -Σύστημα προσφοράς 
1. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ €150.000,00 χωρίς ΦΠΑ, 
 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια 

της με τους ίδιους όρους κατά ένα επιπλέον έτος έναντι πενήντα χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ ( 
€50.000,00 δικαίωμα παράτασης) 

 Συνολικός προϋπολογισμός: διακόσιες χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ (€200.000,00 = €150.000,00 + 
€ 50.000,00).  

 Το παραπάνω ποσό δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 
 
2. Οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν χωρίς σχόλια, όρους και προϋποθέσεις τον πίνακα 

οικονομικής προσφοράς του τεύχους 3 της παρούσας.     
 

Άρθρο 3 
Τεύχη Δημοπράτησης 

1. Τα παρακάτω έγγραφα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και απαρτίζουν συνολικά τα τεύχη 
Δημοπράτησης: 
1. Σχέδιο Συμφωνητικού  
2. Ειδικοί Όροι  
3. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
4. Γενικοί Όροι 
5. Υποδείγματα  
6. Τεχνική Προδιαγραφή  «Wind & Solar power production forecast service» 
7. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
8. Προκήρυξη 
9. Διακήρυξη – Παράρτημα ΧΧ 

 
2. Τα έγγραφα της σύμβασης και τα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση 

& δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση: 

 Στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ, στη διεύθυνση (URL): 
http://www.admie.gr/Διακηρύξεις/Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ/41815  

 Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE σε κάθε 
εγγεγραμμένο χρήστη στο ΣΥΣΤΗΜΑ (βλέπε συνημμένο παράρτημα ΧΧ για την εγγραφή, 
πρόσβαση και χρήση του συστήματος). 

 
Άρθρο 4 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών / Δημοσιότητα 
 

1.1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09
η
  

Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 
 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13

η
  

Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
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1.2. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση 
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, 
η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε 
άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους 
οικονομικούς φορείς, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία 
και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ. Επίσης κοινοποιείται 
στους συμμετέχοντες μέσω του  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία. 
 

1.3. Παροχή Διευκρινίσεων επί των Τευχών Δημοπράτησης-Παράταση ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών 
 
Τα τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο   ΣΥΣΤΗΜΑ, 
το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και απαντώνται αντίστοιχα μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  
Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών– διευκρινίσεων μπορούν να 
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη κωδικοί πρόσβασης). 
Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι απαραίτητα ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο.  
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

 
1.4. Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών 

 
Ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
-  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 υποβολή των προσφορών. 

-   Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
 Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν επηρεάζουν την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.  
 
1.5. Επικοινωνία-Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Η επικοινωνία  κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές 
πληροφοριών εκτελούνται για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ με τη χρήση της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρίας cosmoONE. 

1.6. Δημοσιότητα / Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη της παρούσας δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 
ΑΔΑΜ:18PROC003265615. 
Τα τεύχη της παρούσας  αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα στη 
διεύθυνση (URL): www.admie.gr στην διαδρομή: Διακηρύξεις ► Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ ► 
ΔΔΠΕΑ-41815 στις 14.06.2018. 

 
 
 

http://www.admie.gr/
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Άρθρο 5 
Αντικείμενο  

 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η άρτια παροχή υπηρεσιών πρόγνωσης αιολικής και φωτοβολταϊκής 
παραγωγής που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής. 
Ο πάροχος θα προσδιορίζει ωριαία πρόγνωση παραγωγής, με πρόβλεψη δυνατότητας και για 
μικρότερο χρονικό διάστημα, για τα Αιολικά Πάρκα Συστήματος, Φωτοβολταϊκά Πάρκα Συστήματος & 
Δικτύου Διανομής, που εγχέουν τελικώς στο διασυνδεδεμένο Σύστημα. 
Αυτά στις προγνώσεις θα διαμοιράζονται σε 6 Ζώνες Απωλειών Φορτίου (Νο 1 ÷ 5 για τις ΑΠΕ που 
συνδέονται στο Σύστημα και Νο 6 που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής Μέσης και Χαμηλής τάσης).  
Λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογιών και των φορέων εκπροσώπησης του Ν. 4414/16, θα 
παρέχονται τελικά διακριτά 18 προβλέψεις (9 για τα Α/Π και 9 για τα Φ/Β), οι οποίες θα αφορούν τις 
ΑΠΕ, που θα εκπροσωπούνται από τον ΦΟΣΕΤΕΚ και 18 προβλέψεις (9 για τα Α/Π και 9 για τα Φ/Β) 
για τις υπόλοιπες ΑΠΕ που αντιπροσωπεύει στον ΗΕΠ ο ΛΑΓΗΕ. Επίσης θα παρέχονται και 
συνολικές προβλέψεις ανά τεχνολογία και αντίστοιχα για Βορά και Νότο, για τις ανάγκες του 
Διαχειριστή. 
Επιπλέον, δεδομένης της δυνατότητας των  μονάδων ΑΠΕ να είναι συμμετέχουσες στην αγορά, 
επιλέγοντας και αλλάζοντας τον τρόπο συμμετοχής τους (είτε μεμονωμένα, είτε μέσω του ΦΟΣΕ ή 
ΦΟΣΕΤΕΚ), το μητρώο των ΑΠΕ θα είναι δυναμικό και μεταβαλλόμενο. Οι δε εν λόγω οντότητες  θα 
έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την εκπροσώπησή τους στην αγορά από την 1

η
  του επόμενου μήνα 

υποβάλλοντας δήλωση-αίτηση μέχρι την 10
η
  του τρέχοντος μήνα.  

 
Οι προγνώσεις αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής θα παρέχονται 6 φορές την ημέρα για 
ενδοημερήσια πρόβλεψη και για χρονικό ορίζοντα δέκα ημερών. 
 
Η παροχή των παραδοτέων θα γίνεται με αποστολή αρχείων μέσω e-mail, FTP απομακρυσμένο 
εξυπηρετητή καθώς και μέσω πρόσβασης σε βάση δεδομένων του παρόχου. 
 
Στις προδιαγραφές ζήτησης «Wind & Solar power production forecast service» περιγράφονται οι 
τεχνικές απαιτήσεις της ζητούμενης υπηρεσίας. 
 
Η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ζήτησης «Wind & Solar power production forecast service», καθώς και τους λοιπούς όρους της 
παρούσης. 
 

Άρθρο 6 
Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία 

 

1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα: 
α. σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 
β. σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
γ.  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων - 

ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ 
(GPA). 

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή 
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 

 
2. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη 

ένωσης/κοινοπραξίας. 
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3.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. 

 
4. Οικονομικός Φορέας δεν επιτρέπεται να υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές ή να υποβάλει 

παράλληλα προσφορά αυτοτελώς ή/και ως μέλος ένωσης, που συμμετέχει στον διαγωνισμό. 
 
5. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Οικονομικός Φορέας 

έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

 
Άρθρο 7 

Κριτήριο Ανάθεσης – Όροι υποβολής προσφορών 
 

1. Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. 

 
2. Όροι υποβολής προσφορών:  
i. Η επιλογή του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  
ii. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
iii. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
Άρθρο 8 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
 

1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Οικονομικούς Φορείς για εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ανωτέρω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
2.    Ο ΑΔΜΗΕ δύναται να ζητήσει παράταση της ισχύος των προσφορών πριν την λήξη ισχύος τους .Οι 

Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να απαντήσουν εάν συναινούν και αποδέχονται παράταση για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με αντίστοιχη παράταση ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής τους στη διαδικασία. 

 
Άρθρο 9 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 
1. Κάθε διαγωνιζόμενος για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό καταθέτει εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Αναθέτοντος Φορέα, ποσού €4.000,00, το οποίο 
αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας για την τετραετία. 

 Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας προσφερόντων η ανωτέρω εγγύηση περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών που συμμετέχουν στη 
ένωση/κοινοπραξία.  

 
2.  Γίνονται δεκτές Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 
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3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του Οικονομικού Φορέα/Αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους τους.  

 Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συνοδεύεται 
απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 της παρούσας. 

 Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Ο ΑΔΜΗΕ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον Οικονομικό 
Φορέα να παρατείνει πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

 
5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς Οικονομικούς Φορείς: 

i. μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και 

ii. μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

6. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΑΔΜΗΕ:  
i. αν ο Οικονομικός Φορέας αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
ii. στις περιπτώσεις του άρθρου 16 της παρούσας. 

 
Άρθρο 10 

Υποβαλλόμενα στοιχεία 
 

1. Κάθε υποβαλλόμενο στοιχείο και έγγραφο που αναρτάται στο σύστημα, πρέπει να είναι: 

 σε μορφή .pdf και 

 ψηφιακά υπογεγραμμένο από στέλεχος που δεσμεύει τον Οικονομικό Φορέα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα τεχνικά φυλλάδια και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μπορεί να 
είναι στην αγγλική γλώσσα. 
 

2. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων 
των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 

3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 4250/2014. 
 

4. Η επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και η επικοινωνία μεταξύ του αναθέτοντα φορέα 
και του Αναδόχου, γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 11 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 
περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων της 
παραγράφου Α του άρθρου 11 του παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης. 
Α.  Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε Οικονομικός Φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας 
από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
Α.1.  Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 
(α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 

(β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
Οικονομικού Φορέα, 

(γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000, 

(δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής, 

(ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 3691/2008, 

(στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013. 

Ο Οικονομικός Φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω Οικονομικού Φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
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Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά 
τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω 
υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση 
αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Α.2.  Όταν ο υποψήφιος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο υποψήφιος έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Αν ο υποψήφιος 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 ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο 
υποψήφιος, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Α.3.  Ο αναθέτων φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του Οικονομικού Φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
(α)  τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή  

(β)  δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό (α) και (β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ.  

Α.4.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
υποψήφιος σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α)  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 
του Προσαρτήματος Α` του ν.4412/2016.            

 (β)  εάν ο Οικονομικός Φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

(γ)  υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
Οικονομικός Φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ)  εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 
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σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν ο Οικονομικός Φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν ο Οικονομικός Φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 της παρούσας, 

(η)  εάν ο Οικονομικός Φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα , 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, 

(θ)  εάν ο Οικονομικός Φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

Α.5.  Ο αναθέτων φορέας αποκλείει Οικονομικό Φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων. Εάν η περίοδος 
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου Α. 1. η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου Α.4. 
στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Α.6.  Οικονομικός Φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους Α.1., Α.3.(α) και Α.4. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω Οικονομικός Φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή 
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Οικονομικό 
Φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός Φορέας που έχει αποκλειστεί, 
με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος-μέλος 
στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

Α.7.  Οικονομικός Φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

 
Β.  Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: 

Να διαθέτουν την τεχνογνωσία και εμπειρία στην πρόβλεψη ενεργειακής παραγωγής ομάδων 
αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και να έχουν εφαρμόσει με επιτυχία εντός της τελευταίας 
πενταετίας και με διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους παρόμοια συστήματα πρόγνωσης σε 
καθημερινή βάση σε τουλάχιστον τρεις (3) Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.  

 
Γ.  Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  
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Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική – χρηματοοικονομική 
επάρκεια και συγκεκριμένα να παρουσιάζουν θετικό άθροισμα κερδών – ζημιών προ τόκων, 
φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) τα τρία τελευταία έτη, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους 
ισολογισμούς τους/ οικονομικές καταστάσεις τους (για Α.Ε. ή ΕΠΕ) ή σύμφωνα με τις δηλώσεις 

Ε3 (για προσωπικές εταιρείες). 
 

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, τα μέλη της δύνανται να πληρούν 
αθροιστικά τα κριτήρια  των παραγράφων Β και Γ. 
 
Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 

Άρθρο 12  
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

 
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα δημοπράτηση. 

  
Άρθρο 13 

Έλεγχος αποδεικτικών μέσων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 6 και 11 της 
παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 
προσωρινού Αναδόχου και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας. 

 
Άρθρο 14 

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 

Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους:  
I. (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» και 
II. (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
Ι.  Ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει
 
τα ακόλουθα: 

 
1.   Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΑΔΜΗΕ και 

τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος. 
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 
4 του άρθρου 79 του ν. 4412/20161, κατ' αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης”.  
Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί 
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου Α. του άρθρου 11 του 
παρόντος, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα τις 
παραγράφους Β. και Γ. του άρθρου 11 του παρόντος. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
όταν αυτό επιβάλλεται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση /κοινοπραξία  οικονομικών φορέων, 
το ΤΕΥΔ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.  
 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός 
ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ, χωριστό/ά ΤΕΥΔ κάθε 
φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.  
 

3. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας της παραγράφου Β του 
άρθρου 11 και Τεχνική Προσφορά   

 
3.1 Κατάλογο χρηστών συστημάτων πρόγνωσης εγκατεστημένων από τους προσφέροντες, 

την τελευταία πενταετία, καθώς και σχετικές επιστολές των χρηστών (τουλάχιστον 
πέντε) που θα βεβαιώνουν την επιτυχή λειτουργία των ως άνω συστημάτων 
πρόγνωσης.  Ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να έρθει σε επαφή με τους χρήστες των 
προσφερόντων, για να διαπιστωθεί η επιτυχής λειτουργία του συστήματος πρόγνωσης.  

 
3.2  Δείγμα (τουλάχιστον ένα) συνολικής διάρκειας ενός εξαμήνου που θα περιέχει 

συγκριτικά στοιχεία πρόβλεψης και μέτρησης αιολικής παραγωγής, από σύστημα 
πρόγνωσης, που έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν οι Προσφέροντες σε Σύστημα 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 
3.3 Λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας και του μοντέλου στο οποίο θα βασίζεται το 

σύστημα πρόγνωσης που θα απαντά σημείο προς σημείο στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
3.4 Κάθε ιστορικό στοιχείο χρήσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας του συστήματος 

πρόγνωσης από τους Προσφέροντες, καθώς και κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει τον 
βαθμό της επιτυχίας σε προηγούμενες χρήσεις της ως άνω μεθοδολογίας. 

 
3.5 Συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης που επισυνάπτεται στο παράρτημα του 

τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
3.6 Στοιχεία του φορέα ή των φορέων, που θα παρέχει/χουν στον προσφέροντα τις 

μετεωρολογικές προβλέψεις. 
 
3.7 Οι προσφέροντες στις προσφορές τους μπορούν να δώσουν πληροφορίες που δεν 

καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην 
διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται απαραίτητες. 

      
4.  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας της παραγράφου Γ 

του άρθρου 11 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με 
την προσκόμιση δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του οικονομικό φορέα των τριών 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων και σχετικές εκθέσεις αυτών.  
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5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση/κοινοπραξία : 
Με την προσφορά τους τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας υποβάλλουν 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο προσκομίζεται με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και στο οποίο δηλώνεται : 
i. Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας και ο αναπληρωτής του, 
ii. Η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, 
iii. Ότι τα μέλη των ενώσεων/κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ΑΔΜΗΕ για τη συμμετοχή 
τους στο διαγωνισμό και την τήρηση των υποχρεώσεών τους ως Αναδόχου ένωσης, 
σε περίπτωση που τους ανατεθεί η παροχή των υπόψη υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα κριτήρια 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, και τεχνικής ικανότητας πρέπει να πληρούνται από τα 
μέλη της σωρευτικά. 

6. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να στηριχθεί στη χρηματοοικονομική, 
τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα άλλων φορέων (τρίτων) : 

 
7. Πέραν των ανωτέρω υπό 1-5 προβλεπόμενων δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, ο 

Οικονομικός Φορέας προσκομίζει με την προσφορά του σχετική δέσμευση μεταξύ του 
Οικονομικού Φορέα και του επικαλούμενου τρίτου, στην οποία δηλώνεται ότι ο τρίτος 
δεσμεύεται να παράσχει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις. 

 
8.  Νομιμοποιητικά έγγραφα 

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία 
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου (του υποψηφίου, του/των τρίτου/τρίτων στη 
χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα του/των οποίου/ων πρόκειται να 
στηριχθεί ο υποψήφιος). Ειδικότερα: 

i.  Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών) του νομικού προσώπου από ΓΕΜΗ, όλα τα έγγραφα 

που αναφέρονται στο εν λόγω πιστοποιητικό, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

ii.  Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του νομικού προσώπου από το ΓΕΜΗ, 

iii.  Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από το ΓΕΜΗ. 

iv. Πρακτικό Δ.Σ (για Α.Ε.) ή δήλωση- εξουσιοδότηση διαχειριστού (για Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, 

ΙΚΕ), περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση προς συγκεκριμένο πρόσωπο για υπογραφή και υποβολή της 

προσφοράς και των λοιπών απαιτούμενων εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση 

που δεν υπογράψει την προσφορά ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου). 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

ΙΙ. Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά 
υπογεγραμμένο αρχείο .pdf, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.  

  
Συμπληρώνονται τα πεδία του εντύπου του Τεύχους 3  «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς». 
 
Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύονται όροι και προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το 
προσφερόμενο τίμημα.  
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Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διαγωνιζόμενου με τα ανωτέρω η προσφορά του απορρίπτεται. 
 

Άρθρο 15 
Διενέργεια Διαδικασίας  

 
A. Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4  
της παρούσας, σε ηλεκτρονικό φάκελο του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
 

2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα της cosmoONE 
χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο www.cosmo-one.gr/register. 

 
 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά 

υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Για την εγγραφή ένωσης 
οικονομικών φορέων στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, προβλέπονται οδηγίες στο σχετικό με 
το ΣΥΣΤΗΜΑ παράρτημα ΧΧ.        

  
 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:: 

(α)  ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική 
Προσφορά» και 

(β)  ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 

3. Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, 
κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία με εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία 
κρίνονται από τον Οικονομικό Φορέα ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Οικονομικός Φορέας υποβάλει στον οικείο (υπο) φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή 
ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου .pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, 
ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. 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. 
 

4. Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), θα πρέπει τα συμπιεσμένα 
αρχεία να είναι και αυτά ψηφιακά υπογεγραμμένα, ενώ το συμπιεσμένο αρχείο μπορεί να 
περιέχει εξ ολοκλήρου εμπιστευτικά ή μη εμπιστευτικά αρχεία αλλά όχι αρχεία και των δύο 
κατηγοριών διαβάθμισης.  

 
5.   Ο χρήστης – Οικονομικός Φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους μέσω του 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 

 (α)  Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 14.Ι 
της παρούσας και υποβάλλονται από τον Οικονομικό Φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
αρ.117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
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(β)  Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Οικονομικό 
Φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ..Μ.Ε.Δ.Ε.), οι 
οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 
(γ)  Οι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και επισυνάπτουν στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 
(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου .pdf. 

 
(δ)  Οι Οικονομικοί Φορείς αναρτούν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους 
Οικονομικούς Φορείς με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους 
αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της 
προσφοράς το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με την απαίτηση 
υποχρεωτικής συμπλήρωσης συγκεκριμένων πεδίων ή/και επισύναψης 
συγκεκριμένων αρχείων και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 
υποβάλλεται  στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. Διαφορετικά, η προσφορά δεν 
υποβάλλεται και το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ενημερώνει τους Οικονομικούς Φορείς 
με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των υποψηφίων, προκειμένου 
οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

 
(ε)  Από το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 

προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

 
6. Απόσυρση προσφοράς 

 
Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς 
τον ΑΔΜΗΕ, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Πιστοποιημένος χρήστης του ΑΔΜΗΕ, μετά από σχετική απόφαση του 
ΑΔΜΗΕ, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του Οικονομικού Φορέα, δίνει τις κατάλληλες 
οδηγίες στον Οικονομικό Φορέα για την απενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς του στο ΣΥΣΤΗΜΑ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
Κατόπιν, ο Οικονομικός Φορέας δύναται εφόσον επιθυμεί, να υποβάλει εκ νέου προσφορά 
μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 

 
 

B.  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση  
 

1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και πριν την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στους Οικονομικούς Φορείς τον σχετικό 
κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός εμφανίζεται στο  ΣΥΣΤΗΜΑ.  
 

2. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ορισθείσα ημερομηνία όπως 
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ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας, προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά». 

 
3. Με την αποσφράγιση, δίνεται πρόσβαση σε όλους τους συμμετέχοντες στα περιεχόμενα των 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» που έχουν κατατεθεί. 
 

4.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» διενεργείται σε 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της 
παρούσας.  
 

Γ.   Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω της αρμόδιας Επιτροπής. 
 

I. Αξιολόγηση (υπο)φακέλου ‘’Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά’’ 
Η επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
συμμετοχής όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14. Ι. της παρούσας. 
 
Εν συνεχεία : 
(i) Ελέγχεται η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  του άρθρου 11 της παρούσας 

(Α. λόγοι αποκλεισμού, Β. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα και Γ. Οικονομική/  
Χρηματοοικονομική  επάρκεια). 

 
(ii) Αξιολογούνται όλα τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και ελέγχεται εάν υπάρχει πλήρης 

συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

→ Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 
1.  Ο Αναθέτων Φορέας  μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να 

καλέσει εγγράφως τους Οικονομικούς Φορείς, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 

 
 Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους Υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

 
2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις 

υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο Υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό. 

 
Η μη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής καθώς και η ύπαρξη τεχνικών αποκλίσεων 
στον (υπο)φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά” έχει ως συνέπεια την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί σε πρακτικό τους Υποψήφιους που υπέβαλαν 
προσφορές, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του κάθε Υποψηφίου (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά) καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
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δικαιολογητικών αυτών. Το εν λόγω  πρακτικό  υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και 
εγκρίνεται από τον ΑΔΜΗΕ. Η απόφαση αυτή του ΑΔΜΗΕ κοινοποιείται στους Οικονομικούς 
Φορείς. 
 
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της 
παρούσας. 
 

II. Αξιολόγηση (υπο)φακέλου ‘’Οικονομική Προσφορά’’ 
 
1. Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς, των Υποψηφίων των οποίων οι προσφορές 

απορρίφθηκαν, δεν ανοίγονται αλλά τηρούνται από τον Αναθέτοντα Φορέα μέχρι την 
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα 
με το άρθρο 18 της παρούσας. 

 
     Η Επιτροπή  καλεί εγγράφως τους Οικονομικούς Φορείς στην αποσφράγιση του 

(υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». Με την αποσφράγιση των Οικονομικών 
Προσφορών, δίνεται, σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, 
πρόσβαση στα περιεχόμενα των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά». 

 
2.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών με 

κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή των υπόψη υπηρεσιών, όπως 
προκύπτει από το δηλωθέν τίμημα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 

 
3. O ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης της παροχής των ίδιων υπηρεσιών και σε 

δεύτερο ανάδοχο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 
Από τον δεύτερο σε σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενο ζητείται να βελτιώσει την προσφορά 
του μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στην τιμή του μειοδότη. Σε περίπτωση που ο 
δεύτερος σε σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος δεν επιθυμεί να βελτιώσει την προσφορά του  
στην τιμή του μειοδότη, τότε ο επόμενος σε σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος καλείται να 
βελτιώσει την προσφερόμενη τιμή του κ.λπ. 

 Σε περίπτωση που κανείς εκ των διαγωνιζόμενων δεν δεχτεί να βελτιώσει την προσφορά 
του, δεν θα προκύψει δεύτερος ανάδοχος. 

 
4. Η αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων και η 

κατάταξη αυτών με βάση τη σειρά μειοδοσίας καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Στο εν λόγω πρακτικό η Επιτροπή 
Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας) και το υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ προς έγκριση.  

 
5.  Στη συνέχεια, ο ΑΔΜΗΕ κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

υποψήφιους.  
 
6.  Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 18 της παρούσας. 
 
7.  Στο πεδίο ΄΄ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ΄΄ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ αναρτάται ο κατάλογος μειοδοσίας 

προκειμένου να λάβουν γνώση οι Οικονομικοί Φορείς. 
 

→ Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 

Ο Αναθέτων Φορέας  μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει 
εγγράφως τους Οικονομικούς Φορείς, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους 
προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά 
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, 
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σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 
 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους Υποψήφιοι ή 
Υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

 
        Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

ο Αναθέτων Φορέας απαιτεί από τους Οικονομικούς Φορείς να εξηγήσουν, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης του Αναθέτοντος Φορέα, την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
(άρθρο 313 ν. 4412/2016). 

 
Άρθρο 16 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου/Κατακύρωση/ Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης 

 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό Ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 20 ημερών τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας.  

2. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού Αναδόχου υποβάλλονται από τον Οικονομικό Φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον αναθέτοντα φορέα.  

3. Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

4. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα, 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη 
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή. 

5. Η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος 
φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, σε περίπτωση που: 
(α)  Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
(β)  Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το , είναι ψευδή ή ανακριβή ή  
(γ) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 11 της 
παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του 
αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντος φορέα για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το , ότι πληροί και οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός Ανάδοχος μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
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κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση 
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί.  
Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
υποψήφιους  δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 
κανένας από τους υποψήφιους δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 11 της παρούσας, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

6. Ο Αναθέτων Φορέας, μετά την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης κοινοποιεί, επί αποδείξει, 
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, την απόφαση αυτή σε κάθε προσφέροντα, που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
Αναδόχου στις ‘’Κοινοποιήσεις’’ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

7. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας, όσο και των 
αποφάσεων αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός Ανάδοχος, υποβάλλει, επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά των παραγράφων Β και Γ του άρθρου 11, του άρθρου 12 και του άρθρου 17 της 
παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση του αναθέτοντος φορέα, μέσω της λειτουργικότητας της 
“Επικοινωνίας” του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 6, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής 
του άρθρου 11 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο.  Με την ίδια απόφαση  καλείται ο Ανάδοχος να  
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της σύμβασης, θέτοντάς του ο 
Αναθέτων Φορέας προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” 
του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, 
σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 316 του ν.4412/2016.     
Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 
υποψήφιους δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία σύναψης της 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 317 του ν. 
4412/2016. 

 
 

Άρθρο 17 
Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου/Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης προσωρινού 

Αναδόχου 
 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου»:  

I. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου 
εκπροσώπου.  

i. Εάν ο υποψήφιος είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης. 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
Αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
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ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 
του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

ii. Εάν ο υποψήφιος είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

II. Τα δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Α του άρθρου 11: 
Ο προσωρινός Ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από τον αναθέτοντα 
φορέα, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 
παρούσας : 

i. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Α του άρθρου 
11, ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
(α)  για την παράγραφο Α.1. του άρθρου 11 της παρούσας: απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων της 
παραγράφου Α.1 του άρθρου 11. 

(β)  για την παράγραφο Α.2. του άρθρου 11: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα)

 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 

ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
 (γ)  για την παράγραφο Α.3. του άρθρου 11: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
Οικονομικού Φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(δ)  για την παράγραφο Α.4. (β) του άρθρου 11: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας. Για τους 
οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
Οικονομικού Φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
Οικονομικού Φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις)  δεν προσκομίζουν  φέρουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσης θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά ηΗ μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Οικονομικού Φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (δ) πιστοποιητικά ή 
όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) 
της παραγράφου Α του άρθρου 11, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
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αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι 
αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) της 
παραγράφου Α του άρθρου 11 του παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του Οικονομικού Φορέα απορρίπτεται. 
(ε)  Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 11, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
λόγοι αποκλεισμού. 

(στ)  Για την περίπτωση του άρθρου 11.Α.7. του παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω υπό Ι και ΙΙ δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου προσκομίζονται κατά 
περίπτωση για τον Οικονομικό Φορέα, τον/τους τρίτο/τρίτους στη χρηματοοικονομική, τεχνική ή 
επαγγελματική ικανότητα του/των οποίου/ων πρόκειται να στηριχθεί ο υποψήφιος. 

 
Άρθρο 18  

Προδικαστικές Προσφυγές-Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 
αναθέτοντος φορές κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  
 

2. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α)  δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

Οικονομικό Φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β)  δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
(γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα.  
(δ)   σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 

 
3. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ προς τον αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη « 
Προσφυγές» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο.  
 

4. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  
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5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 

6. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 

 
7. Ο αναθέτων φορέας, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

(α)  κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

(β)  ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

 
8. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
 

9. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντος φορέα. 

 
10. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο αναθέτων φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντος φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

 
11. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 
12. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 
 

Άρθρο 19 
Ματαίωση διαδικασίας, μερική ακύρωση και επανάληψη διαδικασίας, αναμόρφωση 

αποτελεσμάτων διαδικασίας 
 

1. Ο ΑΔΜΗΕ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
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όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης. 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση 
του ΑΔΜΗΕ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης  
ii. αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον ΑΔΜΗΕ 
iii. αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης  
iv. αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
v. σε περίπτωση λήξης της διάρκειας ισχύος των προσφορών 
vi. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Εταιρείας 

 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο 

ΑΔΜΗΕ μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
και 2, ο ΑΔΜΗΕ ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της 
σύμβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, 
εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.  

 
5. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της 
ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 266 και 269 του ν. 4412/2016. 

 
6. Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από τον ΑΔΜΗΕ στους 

Οικονομικούς Φορείς οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές 
ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 

 
Άρθρο 20 

Ενώσεις/Κοινοπραξίες 
 

1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης/ 
κοινοπραξίας. 
 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. 

 
3. Σε περίπτωση ανάδειξης ένωσης ή κοινοπραξίας ως Αναδόχου, και εφόσον η λήψη ορισμένης 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης αυτής, τα μέλη της 
υποχρεούνται να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου η ένωση ή κοινοπραξία τους να 
αποκτήσει την ειδικώς απαιτούμενη νομική μορφή. 

 
4. Με την προσφορά τους τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας υποβάλλουν συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο προσκομίζεται με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και στο οποίο δηλώνεται : 
α)  Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας και ο αναπληρωτής του, 
β)  Η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, 
γ)  Ότι τα μέλη των ενώσεων/κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ΑΔΜΗΕ για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 
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και την τήρηση των υποχρεώσεών τους ως Αναδόχου ένωσης, σε περίπτωση ανάθεσης σε 
αυτούς της υπόψη υπηρεσίας. 

5. Οικονομικός Φορέας δεν επιτρέπεται να υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Δεν δύναται 
Οικονομικός Φορέας παράλληλα να υποβάλει προσφορά αυτοτελώς ή/και ως μέλος ένωσης, 
ή/και να στηρίξει τη χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και να προσφέρει δάνεια εμπειρία στα 
κριτήρια ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας άλλου Οικονομικού Φορέα που 
συμμετέχει στον διαγωνισμό.  

 
6. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα κριτήρια 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας πρέπει 
να πληρούνται από τα μέλη της σωρευτικά. 

 
7. Μεταβολές στη σύνθεση οικονομικών φορέων Ενώσεων/Κοινοπραξιών : 

1.  Μεταβολές στη σύνθεση ή στα ποσοστά συμμετοχής μελών ενώσεων/κοινοπραξιών δεν 
επιτρέπονται ούτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών. 

2.  Κατ’ εξαίρεση, η ταυτότητα των μελών των ενώσεων/κοινοπραξιών, επιτρέπεται να 
μεταβληθεί σε περίπτωση που κάποιο μέλος ένωσης/ κοινοπραξίας κηρυχθεί σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, λύση ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση, καθώς και εάν μεταβληθεί ο εταιρικός 
σχηματισμός του, όπως στην περίπτωση συγχώνευσης με απορρόφηση, απόσχισης κλάδου 
και απορρόφησης ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση. 

3.  Εάν συμβεί κάποιο από τα ανωτέρω, η ένωση/κοινοπραξία της οποίας μεταβλήθηκε η 
σύνθεση επιτρέπεται να συνεχίσει στο διαγωνισμό είτε με τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον 
πληρούνται τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και επαγγελματικής 
εμπειρίας/τεχνικής ικανότητας, είτε κατόπιν έγκρισης αιτήματός της από τον ΑΔΜΗΕ για 
αντικατάσταση του μέλους που αποχώρησε, κοινοποιώντας ηλεκτρονικά σε αυτόν αμελλητί 
τα στοιχεία του αντικαταστάτη και εφόσον με το νέο μέλος πληρούνται τα κριτήρια 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας/τεχνικής ικανότητας. 

 Στην ανωτέρω περίπτωση, η ένωση/κοινοπραξία της οποίας μεταβλήθηκε η σύνθεση, 
οφείλει να κοινοποιήσει στον ΑΔΜΗΕ: 

i. δήλωση περί μεταβολής της σύνθεσης στη οποία να αναφέρεται το μέλος που αποχωρεί 
και τους λόγους που επιτρέπουν τη μεταβολή, 

ii. την πρόθεση αντικατάστασης ή μη του αποχωρούντος μέλους και, σε καταφατική 
περίπτωση, τον αντικαταστάτη, 

iii. το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για τη νέα σύνθεση της ένωσης/κοινοπραξίας, 
iv. υπεύθυνη δήλωση του νέου μέλους στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

την τεχνική και οικονομική προσφορά που έχει υποβάλει η ένωση/κοινοπραξία στο 
πλαίσιο του Διαγωνισμού, 

v. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, ανάλογα με τη μορφή του νέου μέλους. 
4.  Ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητήσει από το οικονομικό φορέα οποιεσδήποτε πρόσθετες 

πληροφορίες και στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον επιτρέπεται 
η μεταβολή στη σύνθεση του σύμφωνα με τα κριτήρια της διακήρυξης. 

5.  Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΑΔΜΗΕ να εγκρίνει το αίτημα για αντικατάσταση. 
 

Άρθρο 21  
Διάφορες ρυθμίσεις  

 
1. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε 

όρου των Τευχών Δημοπράτησης συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η ποινή 
αποκλεισμού στο άρθρο που προβλέπει τον παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της προσφοράς 
του διαγωνιζομένου. 

 
2. Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία τεκμαίρεται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης. Η εν λόγω πλήρης 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση υποβολής από 
Οικονομικό Φορέα εναλλακτικής προσφοράς καθώς και προσφοράς που περιλαμβάνει αίρεση, 
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είναι αόριστη ή/και αποκλίνει από τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Τευχών 
Δημοπράτησης. Επίσης συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση της εκ των υστέρων 
τροποποίησης ή/και περιορισμού ήδη υποβληθείσας προσφοράς καθώς και την απαγόρευση 
υποβολής αντιπροσφοράς. 

 
3. Ο ΑΔΜΗΕ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους 

οικονομικούς φορείς για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους.  

 
4. Η προσφορά των οικονομικών φορέων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους των τευχών 

Δημοπράτησης, θεωρείται ως πρόταση προς τον ΑΔΜΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.  
 


