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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ο οποίος 
εφεξής μπορεί να αναφέρεται και ως ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ, προκηρύσσει 
τον υπ’ αριθμ. 776/18 Ανοιχτό Διαγωνισμό με:  
 

Τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ» 
 

Προϋπολογισμό : 1.100.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 
 

Χρονοδιάγραμμα : Δύο (2) χρόνια από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr) 
(αναφερόμενης στο εξής και ως «Σύστημα»). 

 
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι εξής οικονομικοί φορείς: 

 
α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία 

κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους που έχει υπογράψει με την 
Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης ή διμερή συμφωνία και επιτρέπεται η συμμετοχή σε 
Δημόσιους Διαγωνισμούς Φορέων στο τομέα του Φυσικού Αερίου και έχουν 
κεντρική διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος - μέλος της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή σε 
κράτος που έχει υπογράψει με την Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης ή διμερή 
συμφωνία η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς 
Φορέων στο τομέα του Φυσικού Αερίου υπό την προϋπόθεση προσκόμισης 
πιστοποιητικού εγγραφής σε επίσημους επαγγελματικούς καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και τα 
Παραρτήματα αυτής, από το οποίο θα προκύπτει η ικανότητα ανάληψης 
εκτέλεσης κατασκευής Οικοδομικών (ΟΙΚ) και Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) 
Έργων, με προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο των 1.100.000 €. 

 
β. Κοινοπραξίες/Συμπράξεις/Ενώσεις μεταξύ Εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως 

ανωτέρω.  
 

Συμμετέχων στο διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης/Ένωσης δε δύναται να συμμετέχει και ως μέλος άλλης 
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης/Ένωσης ή να επικαλείται την ικανότητα τρίτου, 
μεμονωμένου ή μέλους Ένωσης που επίσης συμμετέχει στο Διαγωνισμό. 

 
1.2 Τα τεύχη του Διαγωνισμού περιλαμβάνουν το υπόδειγμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ η οποία 

θα συναφθεί μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του επιτυχόντος Προσφέροντα, ο οποίος 
εφεξής μπορεί να αναφέρεται και ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 
1.3 Κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας Διακήρυξης και των λοιπών Τευχών του Διαγωνισμού (Άρθρο 10 
της Διακήρυξης). 

 
1.4 Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπεται να υποβληθούν και εφόσον 

υποβληθούν δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 

1.5 Τα τεύχη του Διαγωνισμού αναλυτικά καταγράφονται στο Άρθρο 10 της 
Διακήρυξης.  
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1.6 Σημειώνεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης του εν λόγω Διαγωνισμού, σε δύο 
οικονομικές εφημερίδες και μία ημερήσια ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα, που 
ανέρχονται σε ………………….€, πλέον Φ.Π.Α., θα βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ και θα 
εξοφληθούν με την πρώτη πιστοποίηση.  
 

1.7 Όλα τα άμεσα και έμμεσα κόστη οιασδήποτε φύσης για την προετοιμασία της 
Προσφοράς από τους Υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που 
σχετίζονται με συσκέψεις παροχής διευκρινίσεων, τυχόν συσκέψεις πριν την 
υποβολή Προσφορών, επισκέψεις στο εργοτάξιο κτλ βαρύνουν τον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.  

 
1.8 Δεν Εφαρμόζεται. 
  
1.9 Οι λέξεις με κεφαλαία γράμματα, οι εκφράσεις και συντομογραφίες στα Τεύχη του 

Διαγωνισμού έχουν την έννοια που ορίζεται στο Άρθρο 2 του ΤΕΥΧΟΥΣ: «ΕΙΔΙΚΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»  
 

 
2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

 

2.1 – Η παρούσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ και το σύνολο 
των τευχών του Διαγωνισμού. 

 
- Ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων του ΔΕΣΦΑ (διαθέσιμος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΕΣΦΑ: www.desfa.gr). 
 
- Ο Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016) Βιβλίο ΙΙ  

 
2.2 Οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Νόμου Ν 4013/2011 σε συνδυασμό με την 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 5143/2014 (ΦΕΚ 3335 Β'/11.12.2014) όπως ισχύουν, 
σχετικά με την υποχρεωτική εισφορά υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.  
 
Οι διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017) όπως ισχύει, 
σχετικά με την υποχρεωτική εισφορά υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)  

 
2.3 H διαδικασία επίλυσης διαφορών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπεται από 

το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016) Βιβλίο IV. 
 

2.4 Σημειώνεται ρητά ότι η ΣΥΜΒΑΣΗ που θα υπογραφεί, υπόκειται στη διαδικασία 
διασταύρωσης στοιχείων του Νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α’ /14.2.2005) όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279/10.11.2005) 
[βλ. ΚΥΑ 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ Β’ 1673/2007)] 
 

2.5 Η σύναψη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ τελεί υπό τον όρο του θετικού ελέγχου νομιμότητας 
που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα το άρθρο 35 του Ν. 
4129/2013. 
 

2.6 Οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές διατάξεις, κανονισμοί, ερμηνευτικές 
εγκύκλιοι κλπ, που σχετίζονται ή απορρέουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία, 
ακόμα και αν δεν αναφέρονται σαφώς στο παρόν έγγραφο. 
 

2.7 Οπoιαδήπoτε δικαστική διένεξη ή διαφορά θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των 
Δικαστηρίων της Αθήνας, τα oπoία ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια.  



                                                                                                                                                                
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Εργασίες Συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των Εγκαταστάσεων του  

  

  

Τεύχος Ι              Διαγωνισμός 776/18 

Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες                                                                                   Σελίδα 6 από 33 

 

 
 
 
3.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

33..11  Στο αντικείμενο του ΕΡΓΟΥ περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες την εκτέλεση των 
οποίων θα απαιτήσει ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με σκοπό την 
συντήρηση, αποκάλυψη, καθαίρεση, επισκευή, αποκατάσταση, απομάκρυνση, ή/ 
και την εκ νέου κατασκευή / επέκταση στοιχείων, τμημάτων ή/και εγκαταστάσεων 
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και γενικά όλες οι 
εργασίες και υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια, έντεχνη και 
ασφαλή εκτέλεση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ του ΕΡΓΟΥ όπως αυτό περιγράφεται στα 
τεύχη του παρόντος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..    

 
3.2 Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που πρόκειται να συμφωνηθούν με 

τον επιτυχόντα ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, (εφεξής η «ΣΥΜΒΑΣΗ»), περιγράφονται 
αναλυτικότερα στα τεύχη του παρόντος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 
3.3 Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να καταργήσει μέρος των 

εργασιών που προβλέπονται από τη ΣΥΜΒΑΣΗ και μέχρι ποσοστού τελικής 
μείωσης του προϋπολογισμού της ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά 25%, χωρίς ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να 
έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση, αξίωση ή 
αντίρρηση. Επίσης έχει το δικαίωμα να αυξήσει τις εργασίες μέχρι ποσοστού 
τελικής αύξησης του προϋπολογισμού της ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά 50%, με τους ίδιους 
όρους που προβλέπονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ. 
 

3.4 Ο ΔΕΣΦΑ δύναται να ασκήσει το δικαίωμα του αυτό, με σύνταξη Συγκριτικού 
Πίνακα ή με τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, υπό τους ίδιους 
όρους και τιμές με εκείνους του παρόντος Διαγωνισμού (ΣΥΜΒΑΣΗΣ).  

 
 
 
4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

4.1 Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα και 
κάθε σχετική με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το Διαγωνισμό επικοινωνία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Διαγωνισμού (καθώς και κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ) θα 
γίνεται στην Ελληνική. 
Έγγραφα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή.  

 
4.2 Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μπορούν να επικοινωνούν με το ΔΕΣΦΑ για θέματα σχετικά 

με το Διαγωνισμό αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής 
διαγωνισμών tenderONE (www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
στα Τεύχη του Διαγωνισμού. Ο χρόνος που κάθε ενδιαφερόμενος/ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
επικοινωνεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος θα του επιβεβαιώνεται αυτόματα 
από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
 
Κάθε επικοινωνία των ενδιαφερομένων/προσφερόντων που διενεργείται με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ανωτέρω ή δεν φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 της παρούσας 
Διακήρυξης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  

 

 
4.3 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE, επιλέγοντας τον 
φάκελο του εν λόγω Διαγωνισμού. 
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 H πρόσβαση στο Σύστημα γίνεται με τη χορήγηση σχετικών διαπιστευτηρίων 

(όνομα χρήστη, κωδικός εταιρίας και κωδικός πρόσβασης). Η χορήγηση των 
διαπιστευτηρίων πραγματοποιείται μετά την εγγραφή στο Σύστημα (εκτός αν ο 
συμμετέχων έχει ήδη κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών). 

 
Η εγγραφή στο Σύστημα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με την 
συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.cosmo-one.gr/register και την αποδοχή των όρων χρήσης του Συστήματος. 
Μετά την υποβολή του αιτήματος εγγραφής, αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο 
οι σχετικοί κωδικοί. Ο χρήστης θα πρέπει να αλλάξει τον προσωρινό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης που του έχει χορηγηθεί από το Σύστημα με άλλον της 
επιλογής του. Σε περίπτωση απώλειας κωδικού, ο χρήστης επικοινωνεί μέσω του 
Συστήματος εγγραφής με την εταιρία cosmoONE για αντικατάσταση του κωδικού 

του. 

 
4.4 Δεν εφαρμόζεται. 

 
 
5. ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

5.1 Η Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE 
(www.marketsite.gr) 

 
5.2 Η Προσφορά θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από το πρόσωπο το οποίο έχει 

εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. Το πρόσωπο αυτό απαιτείται να 
διαθέτει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με τον 
Κανονισμό eIDAS (Κανονισμός 910/2014/ΕΕ) χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. 

 

5.3 Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει τρείς (3) ξεχωριστούς 

Φακέλους (Α’, Β’, Γ’), όπως παρακάτω: 
 

I. ΦΑΚΕΛΟΣ A’ – Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο 
Άρθ. 14 της Διακήρυξης. 
Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε μορφή portable document format (pdf).  
 

II. ΦΑΚΕΛΟΣ B’ - Τεχνική Προσφορά (Περιεχόμενα Χωρίς Τιμές) 
Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο 
Άρθ. 15 της Διακήρυξης.  
Τα σχετικά με την τεχνική προσφορά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή 
portable document format (pdf).  
 

III. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ - Οικονομική Προσφορά (Περιεχόμενα Με Τιμές) 
Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο 
Άρθ. 16 της Διακήρυξης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε μορφή 
portable document format (pdf). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
α. Τα έγγραφα κάθε Φακέλου (Α’, Β’, Γ’) όπως παραπάνω, 

υποβάλλονται από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν 



                                                                                                                                                                
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Εργασίες Συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των Εγκαταστάσεων του  

  

  

Τεύχος Ι              Διαγωνισμός 776/18 

Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες                                                                                   Σελίδα 8 από 33 

 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 
τον Κανονισμό eIDAS (Κανονισμός 910/2014/ΕΕ)  
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής. 

 
β. Πέραν των ανωτέρω, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω Φακέλων, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία της προσφοράς που απαιτείται να 
προσκομισθούν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14.13.  

 
γ. Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να ζητεί από τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν σε 
έντυπη μορφή, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, και σε εύλογη 
προθεσμία, όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν 
υποβάλει ηλεκτρονικά. 

 
5.4 Δεν εφαρμόζεται. 

 
5.5 Δεν εφαρμόζεται. 
 
5.6 Κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα προετοιμάσει την Προσφορά του τηρώντας αυστηρά τoυς 

όρoυς της παρoύσας Διακήρυξης, των συνημμένων αυτής και των λοιπών Τευχών 
του Διαγωνισμού. 

 
 
 
6. ΥΠΟΒΟΛH ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

6.1 Η υποβολή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE (www.marketsite.gr) το 
αργότερο έως την 12:00 ώρα της …../…../2018 που είναι και η 
καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

Μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 
υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  
 

6.2  Εκπρόθεσμες (μετά από την ώρα στην ημερομηνία πoυ ορίζεται αvωτέρω) 
Προσφορές, δε γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα.  

 
 
7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

7.1 Οι Προσφορές θα ισχύουν (και συνεπώς θα δεσμεύουν τους 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ) για οκτώ (8) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής πρoσφoρώv.  

 Προσφορές με διάρκεια ισχύος μικρότερη από αυτή που ορίζεται στα 
Τεύχη του Διαγωνισμού θα απορρίπτονται. 

 
7.2 Η παραπάνω διάρκεια ισχύος προσφορών (8 μήνες) μπορεί να παραταθεί κατόπιν 

αιτήματος του ΔΕΣΦΑ (πριν τη λήξη ισχύoς της Προσφοράς). Σε περίπτωση που ο 



                                                                                                                                                                
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Εργασίες Συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των Εγκαταστάσεων του  

  

  

Τεύχος Ι              Διαγωνισμός 776/18 

Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες                                                                                   Σελίδα 9 από 33 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν ανταποκριθεί στο αίτημα παράτασης, τότε θα θεωρείται ότι 
αποποιείται αυτοδικαίως κάθε δικαιώματός του, σε σχέση με το Διαγωνισμό και 
την Προσφορά του. 

 
 
8. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους αυτής της Διακήρυξης και τους όρους χρήσης του Συστήματος και της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας του Διαγωνισμού. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ δεν γίνονται δεκτές. 
Εάν κάποια ΑΠΟΚΛΙΣΗ υποβληθεί με την κατάθεση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν κάποια ΑΠΟΚΛΙΣΗ υποβληθεί μετά 
την κατάθεση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η ΑΠΟΚΛΙΣΗ δεν λαμβάνεται υπόψη.  

 
 
9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

9.1 Προκειμένου να συμμετάσχει στον παρόντα Διαγωνισμό, κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει κατά την υποβολή της 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, μέσα στο Φάκελο Α΄, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους 
τριάντα χιλιάδων (€ 30.000,00) Ευρώ, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα επιπλέον της ελάχιστης διάρκειας ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 
όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 της Διακήρυξης, δηλαδή να ισχύει 
τουλάχιστον για εννέα (9) μήνες από την Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής των Προσφορών. 

 
9.2 Η Εγγυητική Επιστoλή Συμμετoχής θα απευθύvεται πρoς το Διαχειριστή Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και θα είναι σύμφωνη με τo 
επισυvαπτόμεvo Παράρτημα 2 της παρούσης. Οπoιαδήπoτε παρέκκλιση ή 
παράλειψη μπoρεί vα oδηγήσει στηv απόρριψη της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

 
9.3 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, στον οποίο θα ανατεθεί η 

ΣΥΜΒΑΣΗ, θα επιστραφεί μετά την παραλαβή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης μετά την υπογραφή της σχετικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
 
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ επιστρέφονται 
σ’ αυτούς μετά τηv υπoγραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τoν ΑΝΑΔΟΧΟ. Οι Εγγυητικές 
Επιστoλές Συμμετoχής τωv ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ τωv oπoίωv η Πρoσφoρά 
απoρρίφθηκε, επιστρέφovται αμέσως μετά τηv τελική απόρριψη της Πρoσφoράς 
τoυς. 

 
9.4 Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα πρέπει να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής τους, μετά από αίτημα τoυ ΔΕΣΦΑ, oπoιαδήπoτε στιγμή 
πριv τη λήξη ισχύος της Προσφοράς τους. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
αρνηθεί ή δεν ανταποκριθεί στο αίτημα παράτασης, τότε θα θεωρείται ότι 
αποποιείται αυτoδικαίως κάθε δικαιώματός του, σε σχέση με τo Διαγωνισμό και 
την Προσφορά του. 

 
9.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ίση με το πέντε επί τοις εκατό (5%) του 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, που θα καλύπτει όλη την περίοδο Εγγύησης, όπως 
προβλέπεται στο Άρθρο 5 του ΤΕΥΧΟΥΣ : «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», 
θα ζητηθεί από τον Επιτυχόντα ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ στον οποίο θα ανατεθεί η 
ΣΥΜΒΑΣΗ, πριν από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
Η Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης θα απευθύvεται πρoς το Διαχειριστή 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και θα συμφωνεί πλήρως με 
τo επισυvαπτόμεvo Παράρτημα Α’ του ΤΕΥΧΟΥΣ: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 
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9.6 Σε περίπτωση που ο ως άνω αναφερόμενος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, δεν υπογράψει τη 

ΣΥΜΒΑΣΗ και/ή αρνηθεί την υπογραφή της, χωρίς επιφυλάξεις, όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 18 της Διακήρυξης και/ή δεν υποβάλει την απαιτούμενη Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, τότε η σχετική Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα 
καταπέσει στο σύνολό της υπέρ του ΔΕΣΦΑ, ως ποινή ρητώς οριζόμενη δια της 
παρούσης, ανεξάρτητα από το εάν ο ΔΕΣΦΑ έχει υποστεί ή όχι ζημίες ή απώλειες. 
Τα ίδια θα ισχύουν για οποιονδήποτε ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, στην περίπτωση που αυτός 
αποσύρει και/ή τροποποιήσει (με δική του πρωτοβουλία) την Προσφορά του, μετά 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών και πριν από τη λήξη της 
διάρκειας ισχύος της Προσφοράς του (βλ. Άρθ. 7 της Διακήρυξης). 

 
9.7 Κάθε πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, υπόκειται σε κρατήσεις δέκα τοις εκατό (10%), 

σύμφωνα με το Άρθρο 21.6 του ΤΕΥΧΟΥΣ: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» . 
 

9.8 Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδίδονται από τράπεζες που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και 
έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό ή από το ΤΜΕΔΕ. Οι 
Εγγυητικές Επιστολές θα εκδίδονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. 

 
 
10. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ  
 

Τα ακόλουθα Τεύχη, που στη συνέχεια αναφέρονται συνολικά ως Τεύχη Διαγωνισμού, 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Διαγωvισμoύ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 
περιεχομένων σε αυτά Όρων, καθορίζεται η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας ισχύος : 
 

ΤΕΥΧΟΣ Ι:  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - με τα Παραρτήματά της 
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:  ΓΕΝΙΚH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Γ.Σ.Υ.)   
ΤΕΥΧΟΣ IV:  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Υ.) - με τα Παραρτήματά της 
ΤΕΥΧΟΣ V:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ο.Σ.Υ)   

      ΤΕΥΧΟΣ VΙ:     ΤΕΧΝΙΚH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) - με τα Παραρτήματά της  
 

 
11. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ / ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

 

Όπου στα τεύχη του Διαγωνισμού αναφέρεται Κοινοπραξία (Κ/Ξ), σημαίνει είτε Ένωση 
είτε Κοινοπραξία  είτε Σύμπραξη. 
Η Νομική Σύσταση της Κ/Ξ δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή της στον 
παρόντα Διαγωνισμό. Ωστόσο μετά την ανάθεση της σύμβασης η νομική μορφή της 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μόνου αριθμού 
φορολογικού μητρώου. 
 
Προϋπόθεση υποβολής Προσφοράς από Κ/Ξ αποτελεί η εγγραφή στο Σύστημα 
τουλάχιστον του επικεφαλής μέλους αυτής. 
 
Η Προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά από το επικεφαλής μέλος της Κ/Ξ και θα 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

 

11.1 Η Προσφορά θα υπογράφεται ψηφιακά είτε από α) όλα τα μέλη της Κ/Ξ, ή β) από 
τον κοινό Νόμιμο Εκπρόσωπο της Κ/Ξ.  
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11.2 Την Προσφορά θα συνοδεύει συμφωνητικό σύστασης Κ/Ξ ή συμφωνητικό 
πρόθεσης σύστασης Κ/Ξ, ψηφιακά υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Κ/Ξ. 
 
Στο παραπάνω συμφωνητικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα 
παρακάτω:  
 
- Τα μέλη της Κοινοπραξίας θα είναι εις ολόκληρον, από κοινού, εξ αδιαιρέτου 

και χωριστά, υπεύθυνα για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε περίπτωση που ένα μέλος παύει να είναι μέλος της 
Κοινοπραξίας ή/και τελεί υπό εκκαθάριση, τότε τα εναπομένοντα μέλη της 
Κοινοπραξίας αναλαμβάνουν πλήρως τη δέσμευση να πραγματοποιήσουν και 
ολοκληρώσουν το ΕΡΓΟ και θα είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιήσουν 
όλους τους πόρους που παρείχε οποιοδήποτε μέλος στην Κοινοπραξία. 

 
- Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Κοινοπραξίας, το οποίο θα είναι 

αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
 

- Η επωνυμία του μέλους της Κ/Ξ που ορίζεται να ενεργεί ως επικεφαλής αυτής 
και που εκπροσωπεί την Κ/Ξ και είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει και να 
εκτελεί για λογαριασμό της Κ/Ξ, οδηγίες του ΔΕΣΦΑ μετά την κατακύρωση της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
- Ο κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος της Κ/Ξ. 

 
11.3 Επί ποινή αποκλεισμού της Προσφοράς: 

 
- ο επικεφαλής της Κ/Ξ πρέπει να συμμετέχει σ’ αυτήν με ελάχιστο ποσοστό 

συμμετοχής πενήντα τοις εκατό (50%). 
 
 
12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  

12.1 Μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής των Προσφορών, η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού που ορίζεται από το ΔΕΣΦΑ, με χρήση μοναδικών κωδικών που θα 
λάβει από το Σύστημα, θα αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις Προσφορές την 12:30 
μ.μ. της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

 
 Εκπρόσωποι των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μπορούν να 

παρίστανται κατά την αποσφράγιση των Φακέλων (Α’, Β’, Γ’), εάν το επιθυμούν, 
στην ακόλουθη διεύθυνση:  

 
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε, 
Μεσογείων 357-359 
GR-152 31 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 
ΕΛΛΑΔΑ 

  
 Η αξιολόγηση των Προσφορών θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία, σε τρία 

(3) ξεχωριστά και διακριτά στάδια: 
 

• Αξιολόγηση περιεχομένων των Φακέλων Α’ 
• Αξιολόγηση περιεχομένων των Φακέλων Β’ 
• Αξιολόγηση περιεχομένων των Φακέλων Γ’ 

 
12.2 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τους Φακέλους A’ και 

θα καταγράψει το περιεχόμενό τους.  
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Κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού 
μπορεί να καλεί μέσω του Συστήματος τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 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. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες 
χωρίς να έχει ζητηθεί από το ΔΕΣΦΑ δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 
ορολογία των εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας, που δεν επιφέρουν 
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) και 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα που θεσπίζονται με το 
νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η συμπλήρωση ή η 
διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο 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. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 310 του 
Ν.4412/2016. 

 
 Στη συνέχεια, η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αξιολογήσει το περιεχόμενο των 

Φακέλων Α’, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα Τεύχη του Διαγωνισμού. 
 

12.3 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Φακέλων Α΄ και την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων στους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μέσω του Συστήματος, η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, με χρήση μοναδικών κωδικών που θα λάβει από το Σύστημα θα 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά το περιεχόμενο των Φακέλων Β΄, μόνο για τους 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ που οι Προσφορές τους έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού θα ενημερώσει τους παραπάνω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ για την ημερομηνία 
και τον τόπο αποσφράγισης των Φακέλων Β΄. 
 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί μέσω του Συστήματος τους 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς που έχουν 
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΣΦΑ κρίνει ότι 
μπορούν να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα 
την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις 
λοιπές. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 310 του Ν.4412/2016. 
 
 
Οι απαντήσεις δε θα συνιστούν τροποποίηση της αρχικά υποβληθείσας 
Προσφοράς και δε θα συνιστούν Αντιπροσφορά ή Εναλλακτική Προσφορά. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω (δηλ. σε περίπτωση 
τροποποίησης, αντιπροσφοράς ή εναλλακτικής προσφοράς), οι απαντήσεις δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη.  
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Η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αξιολογήσει το περιεχόμενο των Φακέλων Β’, ως 
προς τη συμμόρφωσή τους με τα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

  
12.4 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Φακέλων Β΄ και την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων στους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μέσω του Συστήματος, η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, με χρήση μοναδικών κωδικών που θα λάβει από το Σύστημα θα 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά το περιεχόμενο των Φακέλων Γ΄, μόνο για τους 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ που οι Προσφορές τους έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού θα ενημερώσει τους παραπάνω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ για την ημερομηνία 
και τον τόπο αποσφράγισης των Φακέλων Γ΄.  

  
 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ να 

διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, 
το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά 
ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΣΦΑ κρίνει ότι μπορούν να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 και 5 του άρθρου 310 του Ν.4412/2016. 

 
12.5 Το Σύστημα καθιστά αδύνατη την αποσφράγιση των μη αποσφραγισθέντων 

ηλεκτρονικών φακέλων των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των οποίων οι Προσφορές δεν 
έγιναν αποδεκτές. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής επιστρέφονται έναντι 
απόδειξης στους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ των οποίων οι Προσφορές δεν έγιναν 
αποδεκτές. Τυχόν υπόλοιπα έγγραφα σε έντυπη μορφή των Προσφορών που 
απορρίφθηκαν δεν επιστρέφονται. 

 
12.6 Μετά την αποσφράγιση και την αξιολόγηση κάθε σταδίου (δηλ. των Φακέλων Α’, 

Β’ και Γ), η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει σε σύνταξη αντίστοιχου 
πρακτικού. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού ολοκληρώνει τις εργασίες της, 
υποβάλλοντας την εισήγησή της στο αρμόδιο όργανο του ΔΕΣΦΑ, για την 
ανάδειξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ του Διαγωνισμού. 

 
13. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
  

Ο επιτυχής ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, μετά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Άρθρου 18 της Διακήρυξης, δικαιούται έντοκη προκαταβολή, έως το 5% του 
Συμβατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του 
ΤΕΥΧΟΥΣ : «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 

 
 

14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α’ 
 

Ο Φάκελος Α΄ θα περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα, με τη δομή και τη σειρά που 
περιγράφεται παρακάτω: 

   

Α. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

14.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Άρθρο 9 της Διακήρυξης και στο υπόδειγμα του συνημμένου 
Παραρτήματος 2.  

 
14.1.2 Δήλωση 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλος της, θα υποβάλει 
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υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπου θα δηλώνονται τα 
παρακάτω: 
• Ότι έχει μελετήσει και απoδέχεται αvεπιφύλακτα όλους τους όρους 

του Διαγωνισμού, καθώς επίσης τους όρους χρήσης του Συστήματος 
και της ηλεκτρονικής διαδικασίας του Διαγωνισμού.  

• Ότι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν υποβληθεί και 
περιέχονται στην Προσφορά του είναι αληθή και γνήσια. 

•  Ότι η Προσφορά του ισχύει για οκτώ (8) μήνες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής πρoσφoρώv. 

 
14.1.3 Στοιχεία επικοινωνίας 

Το όνομα, το e-mail και τον αριθμό Fax του εκπροσώπου του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.  
 

14.1.4 Δηλώσεις Προσωπικών δεδομένων 
Οι  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ υποχρεούνται να συνοδεύουν κάθε έγγραφό τους 
που περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα (πχ υπεύθυνη δήλωση, 
βιογραφικά σημειώματα, ποινικά μητρώα) με ρητή δήλωση του κατά 
περίπτωση Υποκειμένου των Δεδομένων σύμφωνη με το συνημμένο 
Παράρτημα 3.  
 

14.2.1 Έγγραφα Σύστασης Επιχείρησης και αποφάσεις Οργάνων που Δεσμεύουν 
την Επιχείρηση  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλος της, θα υποβάλει: 

 

i. τα ισχύοντα έγγραφα σύστασης της επιχείρησης, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου έχουν εκδοθεί, καθώς επίσης και τα 
παρακάτω: 

  

α. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία, πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ.). από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και 
λειτουργία τους, το ισχύον καταστατικό, η συγκρότηση σε σώμα 
του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου για τις ΑΕ και ο 
καθορισμός των νομίμων εκπροσώπων τους, ενώ σε περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, δημόσια 
έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω, ήτοι τα 
σχετικά ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ για τις ΑΕ-ΕΠΕ και το αντίγραφο 
δημοσιευμένου και ισχύοντος καταστατικού με τις τυχόν 
τροποποιήσεις του. 

β. Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, τα Έγγραφα Σύστασης πρέπει να 
συνοδεύονται  από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία θα 
προκύπτουν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την 
επιχείρηση. 

 
ii. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου, κατά το νόμο ή 

το καταστατικό για τη λήψη αποφάσεων, οργάνου του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, όπου θα αναφέρονται: 

 
α. Η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους 

και τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και των Τευχών του 
Διαγωνισμού.  

 
β.  Ο διορισμός Εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου ειδικώς να 

υπογράψει και να υποβάλει επ’ ονόματι και για λογαριασμό του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ την προσφορά και να εκπροσωπήσει τον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ενώπιον του ΔΕΣΦΑ μέχρι και την ημερομηνία 
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υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με αναφορά των πλήρων στοιχείων 
της ταυτότητάς του.  

 
γ.  Σε περίπτωση Κ/Ξ, ο ορισμός των νομίμων εκπροσώπων ή ο 

διορισμός εκπροσώπων ειδικώς εξουσιοδοτημένων να 
υπογράψουν και να υποβάλλουν, στο όνομα και για λογαριασμό 
του μέλους, έγγραφα και να το εκπροσωπήσουν ενώπιον του 
ΔΕΣΦΑ μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η 
αποδοχή της εις oλόκληρov ευθύνης ενός εκάστου μέλους και ο 
ορισμός του επικεφαλής (Leader) της Ένωσης Οικονομικών 
Φορέων (με μερίδιο στην Ένωση Οικονομικών Φορέων κατ΄ 
ελάχιστον 50%). 

 
δ. Σε περίπτωση Κ/Ξ, ο ορισμός Κοινού Νομίμου Εκπροσώπου. 

 
14.2.2 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον παραπάνω 

Εκπρόσωπο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, με την οποία αποδέχεται πλήρως το 
διορισμό του. 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση Κ/Ξ, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπο κάθε μέλους της Κ/Ξ, καθώς και από 
τον Κοινό Εκπρόσωπό της. 

  
14.2.3 Κοινοπραξίες (Κ/Ξ):  
 Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ είναι Κ/Ξ, θα υποβληθούν και τα 

πρόσθετα έγγραφα, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 11 της Διακήρυξης.   
 

14.3 Πιστοποιητικά Εγγραφής: 
 

Η Εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με προβλεπόμενα στο Άρθρο 1.1 
της παρούσας Διακήρυξης, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό αυτοτελώς ή 
ως μέλος Κ/Ξ, θα υποβάλει σύμφωνα με τη Νομοθεσία της χώρας της, 
Πιστοποιητικό Εγγραφής, σε επίσημους επαγγελματικούς καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, από το οποίο θα προκύπτει η ικανότητα 
ανάληψης εκτέλεσης κατασκευής Οικοδομικών (ΟΙΚ) και   
Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό ίσο ή 
μεγαλύτερο των 1.100.000,00€. 
 

Για κράτη μέλη της Ε.Ε., το παραπάνω Πιστοποιητικό Εγγραφής εκδίδεται, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 
Παράρτημα ΧΙ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση χώρας της προηγούμενης παραγράφου, 
όπου δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ικανότητας όπως 
απαιτούνται, αυτά δύνανται να αντικαθίστανται με 
αποδεικτικά της ικανότητας ανάληψης εκτέλεσης 
κατασκευής Οικοδομικών (ΟΙΚ) και  
Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Έργων με προϋπολογισμό 
ίσο ή μεγαλύτερο των 1.100.000,00€, όπως παρακάτω: 

 
1) (i) είτε πιστοποιητικό από εξουσιοδοτημένο δημόσιο ή 

ιδιωτικό οργανισμό που θα βεβαιώνει ότι ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ είναι πιστοποιημένος για την 
κατασκευή ενός ΕΡΓΟΥ, ως ανωτέρω 

(ii) είτε πιστοποιητικό από ιδιοκτήτη ή σχετική αρχή 
της χώρας του, που θα βεβαιώνει ότι ο 
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ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει ήδη εκτελέσει κατά την 
τελευταία οκταετία τουλάχιστον μία Σύμβαση 
κατασκευής ενός ΕΡΓΟΥ, ως ανωτέρω 

και 
 

2) Δήλωση του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ενώπιον Δικαστικής ή 
Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή κατάλληλης 
επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας του, 
δηλώνοντας ότι η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοια 
έγγραφα ή πιστοποιητικά. 

  
14.4.1 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος της, θα υποβάλει 

απόσπασμα από το δικαστικό αρχείο ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο 
που θα αποδεικνύει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο 
(νόμιμοι εκπρόσωποι) ενδεικτικά: οι διαχειριστές σε περίπτωση 
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιριών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) και τα 
αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα, για: 
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 N. 
2803/2000 (Α·48), 
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 N. 3691/2008 (Α` 166),  
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 
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15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το N. 
4198/2013 (Α` 215). 
Τυχόν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα υπό α΄- στ΄ αδικήματα 
έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σε κάθε περίπτωση. 

 
 

14.4.2 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος της, θα υποβάλει 
αποσπάσματα από τα Δικαστικά αρχεία, ή σε περίπτωση αδυναμίας, 
ισοδύναμα έγγραφα εκδοθέντα από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές 
αρχές, που να αποδεικνύουν ότι: 

 
A. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση 
(όπως για τις Ελληνικές εταιρίες αποτελεί η διαδικασία του Άρθρου 
99 του Ν.3588/2007, όπως ισχύει), που προβλέπεται από τη 
Νομοθεσία της χώρας του. 

Β.  Δεν έχει ξεκινήσει εναντίον του καμία διαδικασία ώστε να κηρυχτεί 
σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση (όπως για 
τις Ελληνικές εταιρίες αποτελεί η διαδικασία του Άρθρου 99 του 
Ν.3588/2007, όπως ισχύει), που προβλέπεται από τη Νομοθεσία της 
χώρας του. 

 
Γ.  Δεν έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε σχετίζεται με την επαγγελματική 

ακεραιότητα και συμπεριφορά του.  
 

Δ.  Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
μπορεί να επαληθευτεί με οποιονδήποτε τρόπο από το ΔΕΣΦΑ. 

 
14.4.3 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος της, θα υποβάλει 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές του κράτους όπου 
έχει την έδρα ή την κεντρική του διοίκηση και σε περίπτωση που ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα και από τις ελληνικές 
αρχές, που θα αποδεικνύουν ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ 
κάθε μέλος της: 

 
A. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τις πληρωμές των 

εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τη Νομοθεσία της 
χώρας του, ή σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.  

 
Β.  Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σχετικά με την πληρωμή των 

φόρων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία της χώρας του ή σύμφωνα με την 
Ελληνική Νομοθεσία, στην περίπτωση που στο παρελθόν είχε 
αναπτύξει δραστηριότητες στην Ελλάδα. 

 
 14.4.4 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος της, θα υποβάλει 

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή από αρμόδιες αρχές του κράτους 
όπου έχει την έδρα ή την κεντρική του διοίκηση, από το οποίο θα 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

  
 Από το Πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι για το εν λόγω 

χρονικό διάστημα δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις που έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ που να αφορούν: 



                                                                                                                                                                
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) A.E. 
 

Εργασίες Συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των Εγκαταστάσεων του  

  

  

Τεύχος Ι              Διαγωνισμός 776/18 

Διακήρυξη - Οδηγίες προς τους προσφέροντες                                                                                   Σελίδα 18 από 33 

 

  
 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 (Β΄ 266), 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. 

 
Σημειώσεις στα 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 και 14.4.4:  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά που 
απαιτούνται παραπάνω, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη 
Δήλωση ή Δήλωση (για την κάλυψη των απαιτήσεων των παραπάνω άρθρων 
14.4.1, 14.4.2 & 14.4.3) και ένορκη βεβαίωση (για την κάλυψη των απαιτήσεων 
παραπάνω άρθρου 14.4.4) κάθε ένα από τα οποία θα είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο από το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση και εκπροσωπεί 
τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (και όχι του τυχόν διορισμένου ειδικού εκπροσώπου του 
κατά το άρθρο 14.2.1.ii.B). Στην ίδια Δήλωση και ένορκη βεβαίωση θα 
δηλώνεται, επίσης, ότι στην εν λόγω χώρα δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, όπως παραπάνω απαιτούνται. 

 
14.5 Διατυπώσεις του Ν. 3310/2005 και του ΠΔ 82/1996  

Οι Ελληνικές Εταιρείες  πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3310/2005 
και του Π.Δ. 82/1996, όπως ισχύουν, να προσκομίσουν: 

α. Βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. ή της αρμόδιας Αρχής που τις εποπτεύει από την 
οποία να προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της 
είναι ονομαστικές. 

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

14.5.1 Εφόσον από την παραπάνω κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της 
εταιρείας είναι άλλες Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο 
μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της 
εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι 
φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής 
μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν 
εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο 
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους 
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού 
προσώπου. 

 
14.5.2 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών ανωνύμων εταιρειών 

ισχύει και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της 
συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, 
επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας ή για συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό 
τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία 
έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκομισθεί στο ΔΕΣΦΑ σχετική 
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βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη, διαφορετικά πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να 
προσκομίσει στο ΔΕΣΦΑ έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των 
μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση 
που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται 
να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον 
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με 
την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει 
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, τους 
λόγους δε αυτούς θα κρίνει και θα αξιολογήσει ο ΔΕΣΦΑ. 

 
14.5.3 Σημειωτέον ότι οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της 

Ε.Ε. και των χωρών του ΟΟΣΑ εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να 
έχουν ονομαστικές μετοχές. 

 
14.5.4 Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν επικυρωμένα από 

την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 

 
14.5.5 Εφόσον για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις επιβάλλεται κατά το δίκαιο της 

χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, για το σύνολο της 
δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 
προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν στο ΔΕΣΦΑ κατά την υποβολή του 
φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό τα ακόλουθα έγγραφα: 

αα) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο της χώρας της 
έδρας της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, 
με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου 
περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του 
καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα 
αρχή, τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε το σύνολο των 
μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές. 

ββ) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετοχών 
κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας με ημερομηνία το αργότερο 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

γγ) κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 
Από τα έγγραφα της περ. (ββ) και (γγ) της παρούσας παραγράφου 
πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ που να έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στο ΔΕΣΦΑ. 
 

14.6 Δεν Εφαρμόζεται.  
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14.7 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος της, θα υποβάλει τους 

ετήσιους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών 
(3) τελευταίων ετών πρέπει να είναι θετικός.  

 
14.8 Βεβαιώσεις από Τραπεζικά Ιδρύματα ή από το ΤΜΕΔΕ, σχετικά με την 

πιστοληπτική ικανότητα του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ για ελάχιστο ποσό εκατό 
χιλιάδων (€ 100.000,00) Ευρώ. Σε περίπτωση Κ/Ξ, το παραπάνω ποσό 
θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Κ/Ξ. 

 
Β.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

14.9 Προφίλ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
 

Έγγραφα που υποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, την οργάνωση και την 
υποδομή του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλους της.  

 

Πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία για τον ιδιόκτητο διαθέσιμο εξοπλισμό 
και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για το ΕΡΓΟ, ή θα είναι διαθέσιμα 
μέσω υπεργολαβικών ή άλλων συμφωνιών, καθώς επίσης για τις 
προσφερόμενες εργασίες και τεχνολογίες. 

  
14.10 Εμπειρία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

 
α. Κατάλογο Συμβάσεων Κατασκευής Οικοδομικών και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ως Αναδόχου ή 
Υπεργολάβου), ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλους της, που έχουν 
κατασκευασθεί επιτυχώς τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια, όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά: 

 

• Ο τίτλος του Έργου 
• Ο Κύριος του Έργου / Πελάτης, μαζί με ένα όνομα για επικοινωνία 
• Είδος, αριθμός και ημερομηνία ανάθεσης Σύμβασης  
• Σύντομη περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης 
• Αρχικό και τελικό κόστος Σύμβασης  
• Προγραμματισμένη και πραγματική περίοδος ολοκλήρωσης. 
• Ποσοστό συμμετοχής σε περίπτωση Κ/Ξ  

 
β. Κατάλογος Έργων του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε 

μέλους της, που βρίσκονται υπό κατασκευή, αναφέροντας αναλυτικά 
τα παραπάνω στοιχεία (σύμφωνα με την παρ. 14.10.α της 
Διακήρυξης), καθώς και το ανεκτέλεστο τμήμα κάθε Σύμβασης (όσον 
αφορά τη σχέση προόδου/κόστους), κατά την υποβολή της 
Προσφοράς.   

  
γ. Ελάχιστες επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις Εμπειρίας – Εξοπλισμού  

 
(Ι) Επί ποινή αποκλεισμού, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς, αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας με 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 25%, κατά την 
τελευταία οκταετία, 
 

 (i) είτε ένα έργο κατασκευής Αγωγού Φ.Α. ή Υγρών Καυσίμων, Πίεσης 
λειτουργίας μεγαλύτερης των 16bar,  διαμέτρου τουλάχιστον 8” και 
μήκους τουλάχιστον 3.000μ,  
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(ii) είτε ένα έργο που αφορά συντήρηση Αγωγών Φυσικού Αερίου 
(Πίεσης λειτουργίας μεγαλύτερης των 16 bar)  με συμβατικό τίμημα  
τουλάχιστον 500.000,00€ 

(iii) είτε ένα έργο κατασκευής Μετρητικών ή/και Ρυθμιστικών Σταθμών 
Φυσικού Αερίου (Πίεσης εισόδου μεγαλύτερης των 16 bar), με 
συμβατικό τίμημα  τουλάχιστον  500.000,00€.  

 
 
Τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά έγγραφα 
που έχουν εκδοθεί από τον αντίστοιχο κύριο του έργου.  
 

 
 
(ΙΙ) Κατάλογος τεχνικού εξοπλισμού και μηχανημάτων που ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δύναται να διαθέσει όταν και όποτε απαιτηθεί, στον 
οποίο αναφέρεται και ο ιδιοκτήτης. Επί ποινή αποκλεισμού ο 
ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός παρατίθεται στον παρακάτω 
πίνακα:   

  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Μηχανή συγκολλήσεως 300 Αmp 2 

2 Γεννήτρια 60 ΚW 2 

3 Γεννήτρια 30 ΚW 2 

4 Φορητή γεννήτρια 2 ΚW 2 

5 Όχημα ανατρεπόμενο ωφ. Φορτίου 8-10 τόνων 3 

6 Φορτηγό με παπαγαλάκι 2 

7 Φορτηγάκι 4WD Pick Up 3 

8 Εκσκαφέας 0.75 CΥ 3 

9 Φορτωτής 0.75 CΥ 2 

10 Στατικός οδοστρωτήρας 2 τόνων 1 

11 Αεροσυμπιεστής 160 CFM 3 

12 Ασφαλτοκόπτης 3 

13 Clamps για συγκράτηση και ευθυγράμμιση σωλήνων 36” 1 

14 Clamps για συγκράτηση και ευθυγράμμιση σωλήνων 30” 1 

15 Clamps για συγκράτηση και ευθυγράμμιση σωλήνων 24” 1 

16 Clamps για συγκράτηση και ευθυγράμμιση σωλήνων 14” 1 

17 Clamps για συγκράτηση και ευθυγράμμιση σωλήνων 12” 1 

18 Clamps για συγκράτηση και ευθυγράμμιση σωλήνων 10” 1 
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Σε περίπτωση Κ/Ξ, ο παραπάνω ελάχιστος απαιτούμενος 
εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της 
Κ/Ξ. 
  

14.11 Σύστημα Ποιότητας του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
 

Επί ποινή αποκλεισμού,  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος της, θα πρέπει να 
αποδείξει ότι τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και 
υγείας και ασφάλειας, υποβάλλοντας Πιστοποιητικά, σύμφωνα με το:  
α. ISO 9001, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  
β. ISO 14001 Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
γ. OHSAS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας  
ή ισοδύναμά τους ή αποδεικτικά στοιχεία διασφάλισης τήρησης 
ισοδύναμων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 
Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την φάση υποβολής της 
προσφοράς. 

 
 

Γ.  ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ  
 

14.12 Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ επικαλείται και χρησιμοποιεί την 
οικονομική και χρηματοδοτική και/ή τεχνική και/ή επαγγελματική 
ικανότητα Τρίτων Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 79 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, οι Τρίτοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να έχουν 
την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτος που έχει 
υπογράψει με την Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης ή διμερή συμφωνία και 
επιτρέπει τη συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς Φορέων στο τομέα 
του Φυσικού Αερίου. Τα παρακάτω έγγραφα για κάθε Τρίτο Οικονομικό 
Φορέα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Φάκελο Α΄:  

 
14.12.1 Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο 

του Τρίτου Οικονομικού Φορέα, ότι όλα τα στοιχεία και 
πληροφορίες που υποβάλλονται είναι αληθή και γνήσια. 

  Αρμοδίως επικυρωμένα συμφωνητικά Κ/Ξ ή το ισχύον 
καταστατικό της, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγγεγραμμένος και τα έγγραφα που αναφέρονται στο 
άρθρο 14.2.1.i. 

    Τα έγγραφα της παραγράφου 14.1.4, 14.4 και 14.5 του 
παρόντος άρθρου, όπου ο όρος «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ» 
αντικαθίσταται από τον όρο «Τρίτος Οικονομικός Φορέας».  
Επιπλέον : 
• Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ επικαλείται και 

χρησιμοποιεί την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα 
Τρίτων Οικονομικών Φορέων, τα έγγραφα που 
περιγράφονται στα άρθρα 14.7 & 14.8 της Διακήρυξης, 

• Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ επικαλείται και 
χρησιμοποιεί την τεχνική και/ή επαγγελματική ικανότητα 
Τρίτων Οικονομικών Φορέων, τα έγγραφα που 
περιγράφονται στα άρθρα 14.3, 14.9, 14.10 και 14.11 της 
Διακήρυξης, 

 
όπου ο όρος «ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ» αντικαθίσταται από τον όρο 
«Τρίτος Οικονομικός Φορέας» 
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Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν υποβληθούν, η επίκληση 
των συγκεκριμένων πόρων των Τρίτων Οικονομικών Φορέων δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη.  

 
14.12.2 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου Οργάνου 

να λαμβάνει αποφάσεις ή νομίμως εξουσιοδοτημένου 
προσώπου του Τρίτου Οικονομικού Φορέα, σχετικά με την 
απόφαση έγκρισης της διαθεσιμότητας προς τον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, των συγκεκριμένων οικονομικών και 
χρηματοδοτικών ή/και τεχνικών ή/και επαγγελματικών πόρων. 
Η εν λόγω απόφαση πρέπει να είναι λεπτομερής και να 
εξειδικεύει τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι κατά το στάδιο του διαγωνισμού και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με τρόπο ώστε ο ΔΕΣΦΑ 
να μπορεί να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τη σημασία αυτών 
των πόρων κατά το στάδιο του Διαγωνισμού και να μπορεί να 
ελέγχει την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

  
14.12.3 Ψηφιακά υπογεγραμμένο δεσμευτικό συμφωνητικό 

συνεργασίας μεταξύ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και του Τρίτου 
Οικονομικού Φορέα, που να αποδεικνύει τη δέσμευσή τους για 
τη παροχή των πόρων. 

 
Σε περίπτωση που οι παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις δεν 
ικανοποιούνται, η επίκληση πόρων των Τρίτων Οικονομικών Φορέων, δεν 
θα ληφθεί υπόψη από το ΔΕΣΦΑ. 

 
Η παραπάνω αναφερόμενη σχέση θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ η σχέση μεταξύ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και του Τρίτου 
Οικονομικού Φορέα παύσει να ισχύει, ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα 
εφαρμογής των διατάξεων για έκπτωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.   

 
Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και του Τρίτου 
Οικονομικού Φορέα που αφορούν στην επίκληση πόρων, θα περιληφθούν 
στα συμβατικά έγγραφα. 
 

14.13 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

Επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω εγγράφων του Φακέλου Α’ προσκομίζεται 
υποχρεωτικά από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ στο ΔΕΣΦΑ, σε φυσική μορφή η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για εγγυητικές επιστολές 
ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ), οι οποίες φέρουν προηγμένη 
ψηφιακή υπογραφή. 
 

15.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β’ 
  

Ο Φάκελος Β’ θα περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα με τη δομή και τη σειρά που 
περιγράφεται παρακάτω:  

 

15.1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με το Παράρτημα 1) χωρίς τιμές, ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.  
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15.2 Δεν Εφαρμόζεται.  
 

15.3  Προτεινόμενη Οργανωτική Δομή ΕΡΓΟΥ 
 

α. Οργανόγραμμα του ΕΡΓΟΥ 
  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα υποβάλει Οργανόγραμμα για την εκτέλεση των εργασιών 
στο οποίο θα παρουσιάζονται σαφώς τα επίπεδα αρμοδιότητας, ευθύνης και 
επικοινωνίας της δομής οργάνωσης του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και/ή μεταξύ των 
μελών της Κ/Ξ (εάν αυτή υφίσταται). Το Οργανόγραμμα θα καλύπτει όλες 
τις δραστηριότητες εκτέλεσης του Έργου (ήτοι Διεύθυνση Έργου, 
Προμήθεια Υλικών, Κατασκευαστικές Εργασίες, Έλεγχος Διασφάλισης 
Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Προστασίας κλπ) 
καθορίζοντας και τις βασικές θέσεις εργασίας, για τις οποίες θα γίνεται 
συνοπτική περιγραφή αρμοδιοτήτων. Το Οργανόγραμμα θα συνοδεύεται με 
όλα τα Βιογραφικά Σημειώματα του προσωπικού.  

 

Οι βασικές θέσεις είναι, μεταξύ άλλων: 
 

• Διευθυντής ΕΡΓΟΥ (Διπλ/χος Μηχανικός με πέντε (5) έτη τουλάχιστον 
εμπειρία σε έργα υγρών ή αερίων καυσίμων) 

• Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΡΓΟΥ  (Διπλ/χος Μηχανικός με δύο (2) έτη 
τουλάχιστον εμπειρία σε έργα υγρών ή αερίων καυσίμων) 

• Υπεύθυνος Προμήθειας Υλικών & Παρακολούθησης ΕΡΓΟΥ 
• Υπεύθυνος Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας 
• Υπεύθυνος Υγείας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Προστασίας 
• Μηχανικοί ΕΡΓΟΥ/Επιβλέποντες 
• Εργοδηγοί 
• Δύο (2) Συγκολλητές πιστοποιημένοι σε διαδικασίες συγκόλλησης 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου (Στο βιογραφικό 
Σημείωμα θα επισυνάπτονται και τα σχετικά Πιστοποιητικά)  

 
β.  Κατάλογος Βασικού Προσωπικού 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα υποβάλει επίσης, ημερομηνίες διαθεσιμότητας για το 
παραπάνω προσωπικό και δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, η οποία θα 
αναφέρει ότι το οριζόμενο στην Προσφορά προσωπικό θα παραμείνει το ίδιο 
και μετά την Ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 
15.4 Δεν εφαρμόζεται 

 
15.5 Σύστημα Ποιότητας του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα υποβάλει προσχέδιο Εγχειρίδιου Ποιότητας (Quality Manual) 
και Σχεδίου Ποιότητας (Quality Plan) για το συγκεκριμένο Έργο. Το Σχέδιο 
Ποιότητας Έργου θα περιέχει λεπτομερή ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων του 
Έργου. Για κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές πρέπει να καθορίζονται σαφώς 
τα ακόλουθα θέματα: 

 

• Απαιτήσεις Ποιότητας 
• Διαδικασίες Συστήματος Ποιότητας 
• Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Επίπεδα Επιθεώρησης και Έγκρισης 
• Παραδοτέα Έγγραφα 
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Το Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΡΓΟΥ θα έχει τη δομή που ορίζει το πρότυπο ISO 9001 
ή κάποιο ισοδύναμο, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/25/ΕΕ και θα 
καλύπτει επαρκώς τα παρακάτω ζητήματα: 

 

• Πολιτική Ποιότητας και Ευθύνη Διαχείρισης  
• Οργανόγραμμα του ΕΡΓΟΥ 
•  Γενική Περιγραφή του Συστήματος Ποιότητας 
• Κατάλογο με τις εφαρμοστέες Διαδικασίες Συστήματος Ποιότητας.  

 
Ο επιτυχών ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) θα πραγματοποιήσει όλες τις 
δραστηριότητές του εντός του πλαισίου του δικού του Συστήματος Ποιότητας της 
σειράς ISO 9000 ή ισοδύναμου, όπως αναφέρεται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 
2014/25/ΕΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την 
αυστηρή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. Καμία δραστηριότητα δεν θα θεωρείται 
ολοκληρωμένη μέχρι όλες οι απαιτήσεις Διασφάλισης Ποιότητας / Ελέγχου 
Ποιότητας να έχουν ικανοποιηθεί όπως θα τεκμηριώνεται από το Τμήμα 
Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και την έγγραφη αποδοχή του ΔΕΣΦΑ.  

 
15.6 Σύστημα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠ) του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

 

Ο επιτυχών ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) θα πραγματοποιήσει όλες τις 
δραστηριότητές του εντός του πλαισίου του δικού του Συστήματος Υγείας, 
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠ), το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του ΔΕΣΦΑ  Δ 18.11 Απαιτήσεις ΑΥΕΕΕ ,  Δ14.13 Απαιτήσεις Περιβαλλοντικής 
Διαχ/σης Αναδόχου και τέλος στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα υποβάλουν πλήρη περιγραφή της οργάνωσης του ΥΑΠ 
τους, των διαδικασιών και της υλοποίησής του για το συγκεκριμένο Έργο, 
συμπεριλαμβάνοντας: 
• Πολιτική ΥΑΠ της εταιρείας 
• Σχέδιο ΥΑΠ για τη φάση της κατασκευής 
• Οργανόγραμμα ΥΑΠ για τις εργασίες πεδίου που θα περιλαμβάνει 

αρμοδιότητες / ευθύνες του βασικού προσωπικού. 
 

15.7 Δεν Εφαρμόζεται.  
 

15.8  Δεν εφαρμόζεται. 
 
15.9 Λοιπές πληροφορίες 

 Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μπορούν να υποβάλλουν κάθε άλλη πληροφορία που 
θεωρούν απαραίτητη για την αξιολόγηση της Προσφοράς τους.   

 
15.10 Δηλώσεις Προσωπικών δεδομένων  

Οι  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ υποχρεούνται να συνοδεύουν κάθε έγγραφό τους που 
περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα (πχ υπεύθυνη δήλωση, βιογραφικά 
σημειώματα, ποινικά μητρώα) με ρητή δήλωση του κατά περίπτωση Υποκειμένου 
των Δεδομένων σύμφωνη με το συνημμένο Παράρτημα 3. 
 

Γενικές σημειώσεις: 
 

Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ δεν πρέπει να συμπεριλάβουν στο Φάκελο Β’ οποιοδήποτε       
στοιχείο σχετικό με προσφερόμενες τιμές (περιέχονται στο Φάκελο Γ’), αλλιώς 
οι προσφορές θα απορριφθούν. 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
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Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι τα Τεχνικά Δεδομένα του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
που περιέχονται στο Φάκελο Β’ θα εξεταστούν από το ΔΕΣΦΑ αποκλειστικά και 
μόνο για το σκοπό της αξιολόγησης των Προσφορών. Η εξέταση αυτή δεν 
μπορεί με κανένα τρόπο να ερμηνευθεί ως αποδοχή από το ΔΕΣΦΑ της 
Τεχνικής Προσφοράς του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. Οι ΕΡΓΑΣΙΕΣ που προβλέπονται στη 
ΣΥΜΒΑΣΗ που θα υπογραφεί με τον επιτυχόντα ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΑΝΑΔΟΧΟ), 
θα εκτελεστούν, ελεγχθούν και ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον Τεχνικό Τόμο των Τευχών του Διαγωνισμού.  

 
16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Γ’  
 

16.1 Ο Φάκελος Γ’ θα περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα:  
 

1) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με το Παράρτημα 1) με Τιμές, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.  

 
2)  Δεν εφαρμόζεται  

 
16.2 Τα περιεχόμενα του Φακέλου Γ’ πρέπει να υπογραφούν ψηφιακά από τον 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, σύμφωνα με τα Τεύχη του Διαγωνισμού.  
 

16.3 Σε περίπτωση που στο Φάκελο Γ’ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, περιέχεται απόκλιση σε 
σχέση με τις απαιτήσεις του ΔΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ θα απορρίψει την Προσφορά.   

 
16.4 Η παράλειψη ψηφιακής υπογραφής της οικονομικής προσφοράς από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη του 
Διαγωνισμού αποτελεί αιτία απόρριψης της Προσφοράς.  

 
 
17.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

17.1 Μόνο ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ που έχουν υποβάλει Φάκελο Α’ σύμφωνα με το Άρθρο 14 
θα γίνουν αποδεκτοί για περαιτέρω αξιολόγηση.  

 
17.2 Οι Προσφορές θα απορρίπτονται εφόσον: 

 

• Από τους Φακέλους Α’ και Β’ διαπιστώνεται ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν έχει την 
τεχνογνωσία ή την εμπειρία ή τον απαραίτητο εξοπλισμό μηχανήματα, τεχνικό 
προσωπικό και γενικά την τεχνική και/ή την οικονομική και χρηματοδοτική 
ικανότητα να εκτελέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ.  
 

• Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
μπορεί να επαληθευτεί με οποιονδήποτε τρόπο από το ΔΕΣΦΑ.  

 
• Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει προσκομίσει, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, 

ψευδή στοιχεία.  
 

• Η προσφορά δεν είναι αρκετά ακριβής σε βαθμό που καθίσταται αδύνατο να 
καθοριστεί με βεβαιότητα τι προσφέρεται έναντι ποιας τιμής, ή αν υπάρχει 
αναντιστοιχία ή αν η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή.  
 

• Δεν αποδεικνύει ότι τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και 
υγείας και ασφάλειας 

 
17.3 Δεν εφαρμόζεται   
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17.4 Σε περίπτωση που περιέχεται απόκλιση στα περιεχόμενα του Φακέλου Β’, ο 
ΔΕΣΦΑ θα απορρίψει την Προσφορά.   

 
 

17.5 Δεν εφαρμόζεται  
   

 
17.6  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Για τις Προσφορές που είναι τεχνικά αποδεκτές, θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του Φακέλου Γ’ και θα γνωστοποιηθούν οι Οικονομικές Προσφορές. 

 
Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα ν' απορρίψει ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κριθούν ότι 
έχουν ασυνήθιστα χαμηλές τιμές, αφού προηγουμένως ζητηθούν σχετικές 
πληροφορίες και στοιχεία που θα πρέπει να δικαιολογούν επαρκώς τις τιμές αυτές, 
τα οποία στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης του ΔΕΣΦΑ, και εφόσον 
αξιολογηθεί ότι δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο τιμής ή 
κόστους που προτείνεται. 
 
Ο ΔΕΣΦΑ θα αναθέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ του οποίου η 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι αποδεκτή και αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει μόνο της προσφερθείσας τιμής (η αποδεκτή προσφορά 
με το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης). 

 
17.7 Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει το ΕΡΓΟ σαν αποτέλεσμα αυτού 

του Διαγωνισμού ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε φάση του ή να 
ακυρώσει το Διαγωνισμό ή να ενεργήσει διαφορετικά σύμφωνα με το συμφέρον 
του, χωρίς καμιά υποχρέωση προς τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ. 

 
17.8 Η αξιολόγηση των Προσφορών ολοκληρώνεται με την έγκριση των 

αποτελεσμάτων της από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΣΦΑ και ακολουθεί η 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  

 
 
 
18.  ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

18.1 α) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λάβει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Επιστολή 
Πρόθεσης Ανάθεσης.  

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, τo αργότερo μέσα σε δύo (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη 
της Πρόθεσης Ανάθεσης, θα υπoβάλει στo ΔΕΣΦΑ ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος επιστoλή απoδoχής του χωρίς καμία επιφύλαξη. Η επιστολή 
αποδοχής φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

 
Στη συνέχεια της εν λόγω αποδοχής θα λάβει από το ΔΕΣΦΑ με τον ίδιο 
τρόπο επιστολή Ανάθεσης.  

 
β) Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα, μετά την αποστολή της Επιστολής Ανάθεσης, 

να του ζητήσει βελτίωση της Οικονομικής Προσφοράς του χωρίς οποιαδήποτε 
τροποποίηση της Τεχνικής Προσφοράς του. Η βελτίωση αυτή είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύναται να απαντήσει μέσω του Συστήματος στο ΔΕΣΦΑ, εντός 
δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εν λόγω αιτήματος, 
δίνοντας στοιχεία της βελτιωμένης προσφοράς του. 
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Σε περίπτωση μιας τέτοιας βελτίωσης, η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 9 της Διακήρυξης, (ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ), 
καθώς και το Εργολαβικό Συμφωνητικό Σύμβασης θα προσαρμοστούν 
αναλόγως. 
Σε περίπτωση που, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βελτιώσει την Οικονομική Προσφορά του με 
ταυτόχρονη τροποποίηση της Τεχνικής Προσφοράς του, σε αντίθεση με τις 
παραπάνω διατάξεις, η βελτίωση αυτή θα θεωρηθεί ως μη υποβληθείσα. 
 
Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στο αίτημα του ΔΕΣΦΑ 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, το αίτημα του ΔΕΣΦΑ για βελτίωση 
της Οικονομικής Προσφοράς του θα θεωρηθεί ότι απορρίφθηκε.  
 

18.2  Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα υπογραφεί αφού ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποβάλει στο ΔΕΣΦΑ το   
αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης από 
τον ΑΝΑΔΟΧΟ της Επιστολής Ανάθεσης, τα παρακάτω:  

 
A. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου Οργάνου να λαμβάνει 

αποφάσεις για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (σε περίπτωση Κ/Ξ για κάθε μέλος 
της), νόμιμα υπογεγραμμένο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται: 

 
(i) Η απόφασή του να αποδεχτεί την ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 
(ii) Ο Ορισμός, Νόμιμου Εκπροσώπου/ων, εξουσιοδοτημένου να υπογράψει 

τη ΣΥΜΒΑΣΗ και να εκπροσωπεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
 

Β.  Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον/τους παραπάνω Νόμιμο 
Εκπρόσωπο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, με την οποία θα αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις 
την εξουσιοδότηση. 

 
Γ.  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όπως αναφέρεται στο Άρθρο 9 της 

Διακήρυξης (ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ).  
 

Δ.  Σε περίπτωση Κ/Ξ, όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Κ/Ξ έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 11 της Διακήρυξης και 
σύμφωνα με το Νόμο.  

 
E. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 14.5 του άρθρου 14 της παρούσας 

Διακήρυξης, ενημερωμένα το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες,  πριν 
την υπογραφή της σχετικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 
ΣΤ.  Υπεύθυνη δήλωση του, κατά το νόμο ή το καταστατικό, Νομίμου 

Εκπροσώπου του Αναδόχου, και σε περίπτωση Κ/Ξ, υπεύθυνη δήλωση του 
Νομίμου εκπροσώπου κάθε μέλους αυτής, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 
του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού, κατά την έννοια του άρθρου 
3 του Ν. 3310/05, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 
κατά αυτού.   

 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε 
μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή, εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ειδικά η 
εγγυητική επιστολή προσκομίζεται έντυπα σε πρωτότυπο.  
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Με την ηλεκτρονική αποστολή των ως άνω δικαιολογητικών το Σύστημα εκδίδει 
επιβεβαίωση της αποστολής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα στον επιτυχή ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. 

 
18.3 Σε περίπτωση που ο επιτυχής ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν αποδεχτεί την Επιστολή Πρόθεσης 

Ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ εντός των παραπάνω δύο (2) εργάσιμων ημερών, ή μετά 
την Ανάθεση του ΔΕΣΦΑ δεν υποβάλει τα έγγραφα της παρ. 18.2 της Διακήρυξης, 
ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ στον εν 
λόγω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες που σχετίζονται με τις 
παραπάνω καθυστερήσεις λόγω της μη συμμόρφωσής του και θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του Άρθρου 9.6 της Διακήρυξης. 

 
18.4 Σε περίπτωση όπου ο επιτυχής ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ είναι Κ/Ξ, η ανάθεση θα γίνει στο 

όνομα όλων των μελών της Κ/Ξ. Κάθε μέλος της Κ/Ξ θα είναι πλήρως, από κοινού, 
εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον υπεύθυνο έναντι του ΔΕΣΦΑ και θα 
εκπροσωπείται από έναν κοινό εκπρόσωπο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

 
19.  ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

19.1 Οι πληρωμές προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ υπόκεινται σε κρατήσεις.  
 Ειδικότερα, βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Κατ’ 

Αποκοπή Τίμημα το ποσοστό για γενικά έξοδα, το κέρδος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τα 
έξοδα που προκύπτουν από τις γενικές του υποχρεώσεις, και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που επιβάλλεται από το ελληνικό Δίκαιο.   

 
Αυτές οι επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

 

α. Το φόρο εισοδήματος και την παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση διμερούς συμφωνίας μεταξύ κρατών, σχετικά με την αποφυγή 
διπλής φορολόγησης, εφαρμόζονται για τους φόρους αυτούς, οι διατάξεις της 
συμφωνίας.  

β. Τις ασφαλιστικές εισφορές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  
γ. Κάθε δασμό εισαγωγών, λοιπούς φόρους και κρατήσεις.  
δ. Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και κάθε άλλο φόρο και χρέωση που 

απαιτείται να πληρωθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ.  
 
19.2 Διευκρινίζεται ότι, μόνο ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που αναγράφεται 

στα Τιμολόγια που εκδίδει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την πληρωμή του από το ΔΕΣΦΑ, και 
που αποδίδεται στις ελληνικές φορολογικές αρχές, θα καταβληθεί από το ΔΕΣΦΑ 
και συνεπώς εξαιρείται από το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ.  

 
 

20.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Κάθε τεχνική πληροφορία και δεδομένο που διατέθηκε από το ΔΕΣΦΑ μέσω των 
Τευχών του Διαγωνισμού, παραμένει περιουσιακό στοιχείο του ΔΕΣΦΑ και θα 
αντιμετωπίζεται ως εμπιστευτικό υλικό, δεν θα χρησιμοποιείται, αποκαλύπτεται ή 
δημοσιοποιείται σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιοδήποτε λόγο πέραν της σύνταξης των 
Προσφορών.   
 
Εφόσον ένας ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του με τη μορφή ψηφιακά 
υπογεγραμμένου αρχείου .pdf, 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 
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τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τους. 
 
Τα αρχεία που επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με 
μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 
μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο 
με μορφή ZIP) που να περιλαμβάνει αυτά. Κάθε ένα από τα αρχεία αυτά θα είναι 
ηλεκτρονικά κλειδωμένο με ηλεκτρονικό κλειδί που κατέχει ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ και το οποίο 
θα αποστείλει μέσω του Συστήματος προς την επιτροπή αμέσως μετά την αποσφράγιση 
του αντιστοίχου φακέλλου. Τα εμπιστευτικά έγγραφα δεν είναι προσβάσιμα από άλλους 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μέσω του Συστήματος. 

 
Ο ΔΕΣΦΑ επεξεργάζεται, δηλαδή συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα), αποκλειστικά και μόνο για τους 
σκοπούς του Διαγωνισμού και την εκπλήρωση των εκ του νόμου προβλεπομένων 
υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτόν.  
Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε τις διατάξεις του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679/ΕΕ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 
(Γενικός Κανονισμός) και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 
Εταιρείας, και ο ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις ανωτέρω 
προβλέψεις.  
Το κατά περίπτωση Υποκείμενο των Δεδομένων έχει όλα τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στα άρθρα 12 – 23 του Γενικού Κανονισμού. 
Ο ΔΕΣΦΑ δεν διαβιβάζει, αποκαλύπτει ή γνωστοποιεί σε τρίτους τα ανωτέρω 
Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν των σκοπών του Διαγωνισμού ή για 
εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης, χωρίς τη συναίνεση του Υποκειμένου των Δεδομένων 
που αυτά αφορούν ή όπως νόμος ορίζει.  
Στο πλαίσιο αυτό, οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συνοδεύουν κάθε έγγραφό τους 
που περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα (πχ υπεύθυνη δήλωση, βιογραφικά σημειώματα, 
ποινικά μητρώα) με ρητή δήλωση του κατά περίπτωση Υποκειμένου των Δεδομένων 
σύμφωνα με τα άρθρα 14.1.4, 15.10 της παρούσας Διακήρυξης και το συνημμένο 
Παράρτημα 3 και να τηρούν την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό, κατά την επεξεργασία 
Προσωπικών Δεδομένων των εργαζομένων, στελεχών, προστηθέντων και συνεργατών 
τους στο πλαίσιο της συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό. 

 
21.  ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΣΦΑ 
 

21.1 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και αποδοχή από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ότι έχει 
πλήρη γνώση των όρων και διατάξεων των Τευχών του Διαγωνισμού, καθώς και 
της ηλεκτρονικής διαδικασίας, και ότι τα αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις. 

 

Οποιαδήποτε παράλειψη σχετικά με την υποβολή της Προσφοράς, όπως και η 
παράλειψη υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου, δεν παρέχει στον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ το δικαίωμα να επικαλεστεί αυτό το γεγονός προς όφελός του 
καθ' οποιονδήποτε τρόπο.  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ φέρει την ευθύνη και δεσμεύεται με την Προσφορά του όπως την 
υποβάλλει.  

 
21.2 Ο ΔΕΣΦΑ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση φέρει να αποζημιώσει και/ή καταβάλει 

στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ οποιοδήποτε δαπάνη ή απώλεια προκύψει κατά την 
προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς, και ειδικότερα σε περίπτωση όπου οι 
όροι και οι διατάξεις των Τευχών του Διαγωνισμού αλλάξουν από το ΔΕΣΦΑ ή αν 
η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν γίνει αποδεκτή, ή αν ο Διαγωνισμός παραταθεί ή ακυρωθεί ή 
αναβληθεί ή διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγμή και για 
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οποιοδήποτε λόγο, ή αν ο ΔΕΣΦΑ λάβει οποιαδήποτε απόφαση σύμφωνα με τους 
όρους και τις διατάξεις της Διακήρυξης. Επομένως, οι συμμετέχοντες στο 
Διαγωνισμό που υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα αν αυτή είναι τελικά 
αποδεκτή ή όχι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι του ΔΕΣΦΑ το οποίο να 
απορρέει από τους Όρους του Διαγωνισμού ή από τη συμμετοχή τους στο 
Διαγωνισμό.  

 
21.3 Ο ΔΕΣΦΑ και ο πάροχος του Συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών ουδεμία 

ευθύνη ή υποχρέωση φέρουν να αποζημιώσουν και/ή καταβάλουν στον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ οποιοδήποτε δαπάνη ή απώλεια προκύψει από αδυναμία ή 
παράλειψη σχετικά με την υποβολή της Προσφοράς μέσω του Συστήματος, ιδίως 
σε περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ διακόψει προσωρινά ή παρατείνει ή μεταθέσει ή 
αναβάλλει ή ακυρώσει το Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγμή, 
λόγω ύπαρξης σοβαρής τεχνικής βλάβης του Συστήματος ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών.  

 
 Ο ΔΕΣΦΑ και ο πάροχος του Συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών ουδεμία 

ευθύνη ή υποχρέωση φέρουν να αποζημιώσουν και/ή καταβάλουν στον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ οποιοδήποτε δαπάνη ή απώλεια προκύψει κατά την απόκτηση της 
της αναγκαίας υποδομής και δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικής προσφοράς και 
για την προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς. 

 
21.4 Η Προσφορά θεωρείται ότι είναι μία πρόταση προς το ΔΕΣΦΑ και όχι αποδοχή 

εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ. Συνεπώς, από το υπόδειγμα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και τα 
λοιπά έγγραφα και Τεύχη του Διαγωνισμού συνεπάγεται ότι οι Υποψήφιοι 
υποβάλλουν τις Προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις 
αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Προσφοράς τους. 

 
 
22. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τους ισχύοντες 
Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα, Πρακτικές και άλλες συνθήκες στην Ελλάδα γενικά 
και ειδικά στον τόπο εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, που ενδεχομένως επηρεάζουν την 
Προσφορά του και την υλοποίηση των υποχρεώσεών του.  

 

Ελλιπής εξοικείωση του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σχετικά με αυτά τα θέματα δεν τον απαλλάσσει 
από τις υποχρεώσεις του.  

 
 

23. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
 

 

24. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 
Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ δύνανται να επισκεφθούν επί τόπου τους Χώρους Κατασκευής ώστε 
να εξοικειωθούν πλήρως σχετικά με τις υφιστάμενες και αναμενόμενες συνθήκες που 
ενδεχομένως επηρεάζουν το κόστος και/ή την εκτέλεση των Εργασιών. Οι 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα αναλάβουν κάθε κόστος τους που θα προκύψει για τις επί τόπου 
επισκέψεις.  

 
Τυχόν αποτυχία να διερευνηθούν πλήρως ο Χώρος Κατασκευής ή οι παραπάνω 
συνθήκες, δεν απαλλάσσει οποιονδήποτε ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ από την υποχρέωσή του να 
υπολογίσει σωστά τη δυσκολία ή το κόστος για την επιτυχή εκτέλεση οποιουδήποτε 
τμήματος του ΕΡΓΟΥ.  
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25. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΣΦΑ 

 

Αν ζητηθεί από το ΔΕΣΦΑ, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να είναι προετοιμασμένος να 
παρουσιάσει επίσημα την Προσφορά του, να δώσει συνέντευξη το βασικό προτεινόμενο 
προσωπικό του που σχετίζεται με την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, όπως επίσης και να 
διευκρινίσει τυχόν απορίες που ενδεχομένως έχει ο ΔΕΣΦΑ, πιθανά στις εγκαταστάσεις 
του ΔΕΣΦΑ. Αυτές οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα 
μεταξύ της υποβολής της Προσφοράς και της ανάθεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
θα διευθετήσει μόνος του ό,τι απαιτείται για την παρουσία του σε αυτές τις συναντήσεις 
και θα αναλάβει τα σχετικά έξοδα.   

 

Σε περίπτωση που η πρόθεση ή η ουσία της Προσφοράς δείχνει ασαφής ή διφορούμενη, 
ο ΔΕΣΦΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ διευκρινίσεις.  

 
 

26. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Ο υποψήφιος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τα Τεύχη του 
Διαγωνισμού οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έως και δώδεκα (12) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.  
Ο ΔΕΣΦΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να δώσει τις αιτούμενες διευκρινίσεις το 
αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
Προσφορών.  
 
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται 
αντίστοιχα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω του Συστήματος. Το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
 
Αιτήματα/Ερωτήματα που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή δεν φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 της 
παρούσας Διακήρυξης, δεν εξετάζονται.   

 

27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΣΦΑ 

 

Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να εκδώσει τροποποιήσεις με τη μορφή προσθήκης οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή, αλλά όχι αργότερα από έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών και να παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
Προσφορών, αν απαιτείται κατά την άποψη του ΔΕΣΦΑ . 

 

Οι Υποψήφιοι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα επιβεβαιώσουν γραπτώς την ενσωμάτωση 
στην Προσφορά τους όλων των διευκρινίσεων / τροποποιήσεων που έχουν 
εκδοθεί πριν την παραλαβή Προσφορών από το ΔΕΣΦΑ (βλ. Παράρτημα 1-
Επιστολή Προσφοράς).   
 

Για διευκρινίσεις / τροποποιήσεις που εκδίδονται από το ΔΕΣΦΑ μετά την 
κατάθεση της Προσφοράς, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
προθεσμία υποβολής Προσφορών, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει την ευθύνη να εξετάσει 
λεπτομερώς τα Έγγραφα της Προσφοράς του και να λάβει υπόψη σε αυτή τις 
εν λόγω διευκρινίσεις / τροποποιήσεις. 

 

28. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Τα παρακάτω Παραρτήματα είναι συνημμένα στο παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας Διακήρυξης: 

 

Παράρτημα 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Παράρτημα 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Παράρτημα 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  

  

  

  

  

  

  

  


