
                                                                                     

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                             16 .07.2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΛΥΛΠ-193 

 
 
Έργο :«Mετασκευή, κατασκευή και ανέγερση Προωθούμενης κεφαλής και λοιπού μηχανολογικού 

ταινιοδρομικού εξοπλισμού στον κλάδο ταινιοδρόμων  αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας».  

 

 

 

Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων της Διακήρυξης ΔΛΥΛΠ-193  και σε  συνέχεια  προηγούμενης  

ανακοίνωσης σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι τροποποιήσεις στο Τεύχος 2 Όροι και Οδηγίες 

Διαγωνισμού: 

 

1. Στην  παράγραφο  7.2.2. του άρθρου 7: 

 

Aντί του κειμένου  

 

 «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί μέσω του 

συστήματος τους προσφέροντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016,»  

τροποποιείται ως εξής:   

 «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί μέσω 

του συστήματος τους προσφέροντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

21 του ΚΕΠΥ,» 

 Aντί του κειμένου  

 «Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α 

την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις Δηλώσεις νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης 

συμμετοχής, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την ΥΔΜΣΛΑ και την τυχόν 

δήλωση/έγγραφο του διαγωνιζόμενου για ύπαρξη εμπιστευτικών στοιχείων, καθώς και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή επίκλησης της ικανότητας 

τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται. Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο 

πάνω στοιχείων δεν είναι αποδεκτή.»  
 

τροποποιείται ως εξής:   

 

«Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α 

την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις Δηλώσεις, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την 

ΥΔΜΣΛΑ και την τυχόν δήλωση/έγγραφο του διαγωνιζόμενου για ύπαρξη εμπιστευτικών 

στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή 

επίκλησης της ικανότητας τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται. 

Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που υποβάλλονται, κατόπιν 

αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο 

προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους 

και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.» 

Επίσης προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο τέλος: 

«Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Α η ΔΕΗ  δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή 

αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν ένσταση που θα ασκήσει ο προσφέρων κατά της τυπικής 

απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψής τους από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο προσφέρων 

με την εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους 

όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.» 



 

2. Στην  παράγραφο  7.2.4. του άρθρου 7 

 

Aντί του κειμένου  

• «Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης διαγωνιζομένου για 

παροχή σχετικών στοιχείων  σύμφωνα με το άρθρο 300 του νόμου 4412/2016,»  

τροποποιείται ως εξής:   

• «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί 

μέσω του συστήματος τους προσφέροντες, σύμφωνα με την  παραγράφο 2 του άρθρου 10 

του ΚΕΠΥ,» 

 

 

3. Στην  παράγραφο  8.1.2. του άρθρου 8: 

 

Aντί του κειμένου  

• «Η αρμόδια  Επιτροπή  προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:  

α) Μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να επικοινωνεί 

μέσω του Συστήματος απευθείας με τους προσφέροντες, για την παροχή ή/και υποβολή, εντός 

τακτής προθεσμίας που θα εκτιμάται κατά περίπτωση και η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, 

αναγκαίων διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, σχετικά με ασάφειες ή ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η ΔΕΗ 

κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Οι διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις αυτές δεν πρέπει να 

έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδουν 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη και να 

συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης Η 

αρμόδια  Επιτροπή  προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της 

  Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Β που απαιτούνται από τη Διακήρυξη για 

την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών 

και εκ των υστέρων, με τυχόν ένσταση που θα ασκήσει ο προσφέρων κατά της τεχνικής 

απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψης τους από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο 

προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται 

πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.» 

:  

   τροποποιείται ως εξής:   

 

 «Η αρμόδια  Επιτροπή  προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:     α) Μπορεί, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ΚΕΠΥ , να επικοινωνεί μέσω του Συστήματος 

απευθείας με τους προσφέροντες, για την παροχή ή/και υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας που 

θα εκτιμάται κατά περίπτωση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, αναγκαίων διευκρινίσεων ή 

συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, σχετικά με ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η ΔΕΗ κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Οι 

διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις αυτές δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη και να 

συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της.  

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Β  



 όπως οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο (π.χ πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας, προσδιορισμός κατασκευαστικού οίκου ,δηλώσεις συνεργασίας, πίνακες 

εμπειρίας  κ.λ.π)  

 Αναλυτικά στοιχεία ή έγγραφα. 

 

που απαιτούνται από τη Διακήρυξη για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς η ΔΕΗ Α.Ε. 

δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν ένσταση που θα 

ασκήσει ο προσφέρων κατά της τεχνικής απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψης τους από την 

κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, 

προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.» 

 

4. Στην  παράγραφο  8.1.3. του άρθρου 8: 

 

Aντί του κειμένου  

 «Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος διαγωνιζομένου σχετικά με 

τα αποτελέσματα αξιολόγησης της προσφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης της τεχνικής και 

οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό 

σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η γνωστοποίησή τους, επίσης μέσω του Συστήματος, γίνεται το 

αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, σύμφωνα  με την 

παράγραφο 2β του άρθρου 300 του νόμου 4412/2016 με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 

ιδίου άρθρου» 

         τροποποιείται ως εξής:   

 

«Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος διαγωνιζομένου σχετικά με τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης της προσφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης της τεχνικής και 

οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό 

σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η γνωστοποίησή τους, επίσης μέσω του Συστήματος, γίνεται το 

αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, σύμφωνα  με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ΚΕΠΥ. 

 

5. Στην  παράγραφο  8.4.2 του άρθρου 8: 

 

 Aντί του κειμένου  

«Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα προσφυγής  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους.» 

 

         τροποποιείται ως εξής:   

«Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα ένστασης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους.» 

 

 

6. Στην  παράγραφο  10.2 του άρθρου 10: 

 

 Aντί του κειμένου  

«Η ΔΕΗ ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ του 

άρθρου 300 του ν. 4412/,.» 

 

         τροποποιείται ως εξής:   

«Η ΔΕΗ ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 10 του ΚΕΠΥ,.» 

 

7. Στην  παράγραφο  10.6.1 του άρθρου 10: 

 

 Aντί του κειμένου  



« να ματαιώσει το Διαγωνισμό στο σύνολο του ή σε μέρος αυτού, εφόσον κρίνει ότι: 

α) διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον επηρεασμό του 

αποτελέσματος. 

β) το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση. 

γ) ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής. 

δ) μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης. 

ε) δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας. 

στ) Τεκμηριωμένο αίτημα για το δυσανάλογα υψηλό κόστος σε   σύγκριση με τα οφέλη λόγω 

μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης:.» 

 

         τροποποιείται ως εξής:   

 «να ματαιώσει το Διαγωνισμό στο σύνολο του ή σε μέρος αυτού, εφόσον κρίνει ότι: 

α) διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον επηρεασμό του 

αποτελέσματος. 

β) το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση. 

γ) ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής. 

δ) μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης. 

ε) δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας. 

στ) Τεκμηριωμένο αίτημα για το δυσανάλογα υψηλό κόστος σε   σύγκριση με τα οφέλη 

(οικονομικά, κοινωνικά , περιβαλλοντικά ) λόγω μεταβολών των τεχνικών 

χαρακτηριστικών της σχετική εγκατάστασης που δεν οφείλονται στη ΔΕΗ.» 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 


