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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΗΕ MEΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ/MTH-LAB 
II 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 
30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις: 

 
➢ του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) 

(Απόφαση Δ.Σ. 53/19.05.2020) που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της 
ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, 

 

➢ της παρούσας Διακήρυξης, 
 

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  για 
τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΗΕ 
MEΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ/MTH-LAB II» 
Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 

ανοικτού τιμολογίου. 
 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής. 
 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης ανέρχεται σε   € 
149.895.  Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 

 
Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει ανυπαιτίως τη Σύμβαση, 

εφόσον η Σύμβαση ΜΤΗ-2Α και το Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής για τα Έργα Πολιτικού 

Μηχανικού, στην οποία αφορούν οι διενεργούμενοι έλεγχοι, ανασταλεί ή διακοπεί, 

για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

 

 
 

Άρθρο 1 
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό - 

Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών 

 
1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Μελετών και 

Κατασκευών Υδροηλεκτρικών (ΔΜΚΥ), οδός Αγ.Κωνσταντίνου , αριθ. 11, Τ.Κ. 
10431, τηλέφωνο 210 3355144. 

Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Δ. Λαμπρόπουλο  με Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο στη διεύθυνση di.lampropoulos@dei.com.gr και για την χορήγηση 

https://eprocurement.dei.gr/
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Βεβαίωσης Επίσκεψης στο ΥΗΕ Μετσοβίτικου από τον κ. Α. Δημητρίου, τηλ. 
26560 22351. 

 
1.2 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

“tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-
one.gr ή www.marketsite.gr. 

Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες 
διαδικασίες, ότι:  
α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των 

προσφορών. 
β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις 

καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των 
ως άνω απαιτήσεων. 

γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν 
τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών. 

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

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

ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο 
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. 

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

εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση. 
ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή 

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

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

 
1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. 

Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο 
Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της 

προσφοράς τους. 
 

 Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους οικονομικούς φορείς. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την 
επίσημη ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης, https://eprocurement.dei.gr 

Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο 
Χρήσης του Συστήματος. 

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν 
ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η 
επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.  

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του 
οικονομικού φορέα με τη ΔΕΗ., θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια 

υπηρεσία για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να 
συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.  

 

https://eprocurement.dei.gr/
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1.4 Για την υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified 

digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση 
νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει 
εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να 

σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα 
πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως 

για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο 
Μετρολογίας».  
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, 

εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 
1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με 

ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 01.03.2021 και καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής την 15.03.2021 / 1200 
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 
 
 

Άρθρο 2 
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου 

της σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης 
 
2.1 Αντικείμενο της Σύμβασης, διάρκειας 21 μηνών, είναι η εκτέλεση των 

αναγκαίων Εργαστηριακών  Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού για το ΥΗΕ Μετσοβίτικου. Το ΥΗΕ Μετσοβίτικου κατασκευάζεται επί 

του ομώνυμου ποταμού στο Νομό Ιωαννίνων, στο 43ο χιλιόμετρο της εθνικής 
οδού Ιωαννίνων-Τρικάλων. 

 

 Στην έννοια των παραπάνω υπηρεσιών περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τα ακόλουθα : 

Εργαστηριακές Δοκιμές Ποιοτικού Ελέγχου για Έργα Πολιτικού Μηχανικού :  
 α. Της ολοκλήρωσης της κατασκευής του υπολειπόμενου τμήματος 

του αναχώματος του Φράγματος στην περιοχή της Υδροληψίας 

Ορεινού Τύπου με αργιλικό πυρήνα και τις άλλες απαιτούμενες 
ζώνες συνολικού εκτιμώμενου όγκου 15.000 μ3, μήκους στέψης 

140,00 μ. περίπου και μέγιστου ύψους 11,00 μ. με όλες τις 
συναφείς κατασκευές και τα όργανα παρακολούθησης της 
συμπεριφοράς τους. 

β. Της ολοκλήρωσης της κατασκευής του Φρέατος Ανάπαλσης της 
Σήραγγας Προσαγωγής με την τοποθέτηση της μεταλλικής 

επένδυσης, τη σκυροδέτηση και τις τσιμεντενέσεις στο κατώτερο 
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τμήμα του, εσωτερικής διαμέτρου 3,70 μ. και βάθους 75,00 μ.και 
την κατασκευή σκεπάστρου. 

γ. Της ολοκλήρωσης των σκυροδετήσεων της Σήραγγας 
Προσπέλασης του Σταθμού Παραγωγής στην περιοχή 
συναρμογής της με την κατασκευαστική σήραγγα καθώς και στην 

ευρύτερη περιοχή της εισόδου της υπόψη σήραγγας. 
δ. Της σκυροδέτησης της Σήραγγας Προσαγωγής μήκους 40 

μέτρων περίπου (από χ.θ. 4+290 έως την χ.θ. 4+330 
εσωτερικής διαμέτρου 3,70 μ.), και η σκυροδέτηση της 
Σήραγγας και των δύο κλάδων προσαγωγής στην περιοχή της 

χαλύβδινης επένδυσης εσωτερικής διαμέτρου 3,40 μ και 2,40 μ. 
αντίστοιχα. Επίσης, η κατασκευή και τοποθέτηση της χαλύβδινης 

επένδυσης. 
ε. Της σκυροδέτησης του Υπόγειου Σταθμού Παραγωγής, μήκους 

35,00 μ. πλάτους 17,30 μ. και ύψους 30,00 μ περίπου και του 
υπολειπόμενου τμήματος των δύο Αγωγών Εξόδου μήκους 8,00 
μ. (χ.θ. 4+444,90 έως την χ.θ. 4+452,90).   

στ. Της κατασκευής του Έργου Εξόδου της Σήραγγας Φυγής και η 
ολοκλήρωση των εργασιών της προσπέλασης από την πλατεία 

της εισόδου της Σήραγγας Προσπέλασης, τον Υποσταθμό και την 
έξοδο της Σήραγγας Φυγής με την διάστρωση οδοστρωσίας και 
ασφαλτικών και την κατασκευή της προβλεπόμενης γέφυρας – 

τεχνικού κοντά στον Υποσταθμό και της διευθέτησης της κοίτης 
του ποταμού Μετσοβίτικου στην υπόψη περιοχή. 

ζ. Της κατασκευής του Υποσταθμού 150/6,3 ΚV και των συναφών 
του έργων. 

  

Οι Εργαστηριακές δοκιμές θα εκτελεσθούν έτσι ώστε να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Σύμβασης MTH-2A και του 

Συμπληρώματος Νο.1 που βρίσκονται στα Κεντρικά γραφεία της ΔMKΥ (Αγ. 
Κωνσταντίνου 11) στην Αθήνα και στα Εργοταξιακά γραφεία του ΚΕΨΕ Δυτικής 
Ελλάδας (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) στο Μέτσοβο και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Επιχείρησης, συνοπτικά δε, θα έχουν όπως παρακάτω : 
 

α) Δοκιμές για τον έλεγχο ποιότητας αδρανών και Σκυροδέματος σε όλα τα 
Έργα (σύμφωνα με παρ.2.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών). 

  

β) Δοκιμές για τον εργαστηριακό έλεγχο του Αναχώματος του Φράγματος 
Μετσοβίτικου, καθώς και των επιχωμάτων οδοποιίας του Έργου (σύμφωνα 

με παρ. 2.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών). 
 
γ) Εκτέλεση δειγματοληψιών υλικών για ενέργεια εργαστηριακών   δοκιμών σε 

εργαστήρια των Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. 
 

δ)   Παροχή προς την Επιχείρηση συμβουλών σε προβλήματα συναφή με την 
ποιότητα των κατασκευών. 

 

2.2 Συνολική Προθεσμία 
Η διάρκεια της Σύμβασης, είναι 21 μήνες από την ημερομηνία που θα τεθεί σε 

ισχύ η Σύμβαση. 
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Τμηματικές Προθεσμίες 

α) Κάθε μηνιαία έκθεση που αφορά στις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέσα 
στον προηγούμενο μήνα, θα υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 
ημερολογιακών ημερών από το πέρας των υπόψη εργασιών. 

 
β) Η τελική έκθεση αξιολογήσεως του συνόλου των αποτελεσμάτων των 

δοκιμών θα υποβληθεί μέσα σε 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μετά το 
πέρας των εργασιών της Σύμβασης 

 

2.3 Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (Οption) πριν, κατά ή μετά την 
ανάθεση της παροχής υπηρεσίας, να αυξομειώσει τη χρονική διάρκεια της  

Σύμβασης με ανάλογη αυξομείωση του προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση 
ότι η διαφοροποίηση του συνολικού χρόνου ανάθεσης δεν υπερβαίνει τους 

οκτώ  (8) μήνες στην αύξηση ή τους οκτώ  (8) μήνες στη μείωση χωρίς ο 
Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4 του Συμφωνητικού.  

 
 

Άρθρο 3 
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρως όλες τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

 
3.2 Κριτήρια επιλογής 

Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

 

3.2.Α Καταλληλόλητα 
3.2.Α.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να 
είναι εγγεγραμμένο, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής 

του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο της σύμβασης για επαγγελματική δραστηριότητα 

σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης 
 

3.2.Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Δεν προβλέπεται. 
 

3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
 
3.2.Γ.1 Απαιτούμενη εμπειρία 

 
Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δέκα (10)  ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου 
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το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα 
μέλη αθροιστικά, συμβάσεις με  αντικείμενο Εργαστηριακές 

Δοκιμές Ποιοτικού Ελέγχου για Φράγμα, σκυροδέματα, 
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ασφαλτικά κ.ά. όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω στις οποίες περιλαμβάνεται η 

εγκατάσταση και λειτουργία  Εργαστηρίου επιτόπου του 
Έργου/-ων, σε Έργο/-α αναλόγου μεγέθους με το υπό 

εκτέλεση Έργο (ΥΗΕ Μετσοβίτικου),  εκ των οποίων μια 
τουλάχιστον να είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από 50%  της 
προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού 

για το οποίο ο διαγωνιζόμενος προσφέρει. 
 

Συγκεκριμένα οι δοκιμές που πρέπει να έχουν 

πραγματοποιήσει είναι: 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΑΔΡΑΝΗ 

ΥΛΙΚΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

1.Κοκκομετρική διαβάθμιση –  

ποσοτικός προσδιορισμός 

παιπάλης αδρανών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1,933-

3,933-10 ή ASTM C– 136, 

ASTM C-117 

2.Προσδιορισμός πυκνότητας 

του φίλλερ και απορρόφησης 

νερού αδρανών 

ΕΝ 1097-6, ASTM C-128 

3.Προσδιορισμός αντίστασης σε 

θρυμματισμό (Los Angeles) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2 ή ASTM 

C-131 

4.Προσδιορισμός ιδιοτήτων 

αδρανών σε θερμικές και 

καιρικές μεταβολές (υγεία 

πετρώματος) 

ΕΝ 1367-1 και 2 ή ASTM 

C-88 

5. Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8 ή ASTM D-

2419 

6.Προσδιορισμός οργανικών   

   προσμίξεων στην άμμο 

ΕΝ 1744-1, παρ. 15.1 ή 

ASTM C-40 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

1.Δοκιμές νωπού 

σκυροδέματος (δοκιμή 

κάθισης)   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.02 

2.Δειγματοληψία δοκιμίων 

σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12350.01 
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3.Θραύση δοκιμίων 

σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.03 

4.Θραύση πυρήνων 

σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12504.01 η 

ASTM C-617 

5.Δοκιμές Ποιοτικού Ελέγχου       

Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος 

ASTM C-1141, C-1480,C-

1604, ΠΕΤΕΠ 12-03-02-

00,παραγρ.4.16.6 Τ.Π. 

ΜΤΗ-2Α  

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

1.Προσδιορισμός ασφάλτου σε 

ασφαλτόμιγμα 

ASTM D-2172 (Μέθοδος 

Α),ΕΝ 12591,ΕΝ 

12697,ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 

2.Προσδιορισμός φαινομένου 

ειδικού βάρους 

συμπυκνωμένου 

ασφαλτομίγματος 

 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ  

ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

1.Δοκιμή Συμπύκνωσης Proctor ASTM D 698,ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-07-01-00 

 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω 

απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει 
απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της προσφοράς τους 

τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται: 

 

- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση 
και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 το αντικείμενο της σύμβασης 
 ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 

 οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης 
 η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών 

φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας 
 η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης 

του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
- Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για 

λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, 
με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους. 
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Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, 
επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια 

αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, 
δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΗ, η 
ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα 

απορριφθεί. 
 

3.2.Γ.2 Απαιτήσεις για εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις  
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να εγκαταστήσει  και να 

λειτουργήσει Εργαστήριο που θα διαθέτει τον παρακάτω 

ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό επιτόπου του έργου 

για την εξασφάλιση της ποιότητας των εκτελούμενων 

εργασιών: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. 

1. Χαλύβδινες κυβικές μήτρες σκυροδέματος 

ακμής 15cm 

50 

2. Κυβικές μήτρες ενεμάτων ακμής 50mm 12 

3. Κώνοι μέτρησης κάθισης με ράβδους και 

πλάκες 

2 

4. Συσκευή Vicat 1 

5. Ηλεκτρονικό Φούρνο ξηράνσεως υλικών 

(μεγάλος) 

1 

6. Συσκευή Casagrande  1 

7. Κάψες πορσελάνης 10 

8. Συσκευή επιτόπου μέτρησης πυκνότητας 

εδάφους (κώνος – πλάκα) 

 

1 

9. Κυλινδρικά δοχεία άμμου 10 

10. Πυκνόμετρα 151Η 

Πυκνόμετρα 152Η 

1 

1 

11. Συσκευές τετραμερισμού υλικών 

Μεγάλη 

Μικρή 

 

1 

1 

12. Ζυγούς 

Ικανότητας ζύγισης 2610gr (Ηλ/κος) 

Ακριβείας 0,01gr 

Ικανότητας ζύγισης 60Κgr (Ηλ/κος) 

 

1 

1 
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Ακριβείας 2gr  

13. Ογκομετρικοί κύλινδροι 1000ml 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 500ml 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 250ml 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 100ml 

Ογκομετρικός κύλινδρος 50ml 

6 

2 

2 

2 

1 

14. Φιάλες μέτρησης ειδικού βάρους 

λεπτόκοκκων υλικών (Φλάσκες 500ml) 

 

5 

15. Κώνος και τύπος απορροφητικότητας 

άμμου 

1 

16. Συρμάτινα καλάθια για απορροφητικότητες 1 

17. Θερμόμετρα Σκυροδέματος 5 

18. Θερμόμετρα Min-Max 3 

19. Υγρασιόμετρα 2 

20. Αυτόματη συσκευή Proctor – Μήτρες 

(3μεγάλες–3 μικρές) 

1 

   

21. Υαλοι ωρολογίου 6cm 50 

22. Δοχείο Φαινόμενου Βάρους Αδρανών 1 

23. Θερμόμετρα για Ειδικά Βάρη 2 

24. Υγραντήρας Γυάλινος με δίσκο 1 

25. Ηλεκτρικός αναμικτήρας ενεμάτων 1 

26. Συσκευή θραύσεως δοκιμίων 

σκυροδέματος ηλεκτρική (2 κλιμάκων) 

1 

27. Δονητική τράπεζα 1 

28. Συσκευή VE.BE 1 

29. Ζυγός Μηχανικός 21kgr 1 

30. Ζυγός Μηχανικός 2kgr 1 

31. Ζυγός ακριβείας Μηχανικός 310gr 1 

32. Ηλεκτροκίνητη καροταρία με κύπελλο 

κοπής. 

1 
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33. Μηχανικός Εξολκέας αδιατάρακτων 

δειγμάτων 

1 

34. Γυάλινος Υγραντήρας 1 

35. Συσκευή ισοδυνάμου άμμου πλήρης (1 

στέλεχος, 4 ογκομετρικοί σωλήνες, 1 

δοχείο υγρού) 

1 

36. Φούρνος ξηράνσεως μικρός 1 

37. Αναδευτήρας Μιγμάτων Σκυροδέματος 1 

38. Συσκευή μέτρησης αέρα Σκυροδέματος 1 

39. Κόσκινα μικρή πλήρης με κόσκινα 8’’ 1 

40. Πλήρης σειρά κοσκίνων 8’’ 1 

41. Δεξαμενή νερού για Υδρόμετρα με 

Θερμοστάτη 

1 

42. Blending Mixer  1 

43. Καλάθια για Ειδικά Βάρη – 

Απορροφητικότητες (Ιδιοκατασκευή) 

2 

44. Κώνος Marsh μέτρησης ………6mm 

Κώνος Marsh μέτρησης……… 8mm 

2 

2 

45. Συσκευή μέτρησης πυκνότητας 

αιωρήματος (μοντ. 140) 

1 

46. Συσκευή μέτρησης περιεκτικότητας 

αιωρήματος σε άμμο 

2 

47. Συσκευή μέτρησης κρούστας ιζήματος 

αιωρήματος 

1 

48. Συσκευή μέτρησης διατμ. Αντοχής ζελέ 1 

49. Μετρητής οξύτητας (ΡΗ) αιωρήματος 1 

50. Θερμόμετρα μάζας σκυροδέματος 

(ηλεκτρονικά) 

3 

 

Ο παραπάνω εργαστηριακός εξοπλισμός θα παρασχεθεί στον 
Ανάδοχο από τον κύριο ανάδοχο της σύμβασης ΜΤΗ-2Α 
 Ο εξοπλισμός του Εργοταξιακού Εργαστηρίου θα συντηρείται 

με επιμέλεια από τον ίδιο με δαπάνες του, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος είναι επιπλέον υποχρεωμένος να  προσκομίσει, 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, επιπλέον τεμάχια 

εργαστηριακού εξοπλισμού, πέραν των αναγραφομένων 
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στον παραπάνω Πίνακα, τα οποία τυχόν θα κριθούν 
αναγκαία κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.  

 
 Επιπλέον υποχρεούται να προσκομίσει χωρίς επιπλέον δαπάνη 

όλα τα εργαλεία και αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για 

την ορθή εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών.  
 

 
       Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης ή Κέντρο Έρευνας ή Ινστιτούτο ή 

Επιχείρησης Ο.Τ.Α. ο ίδιος ή σε περίπτωση Σύμπραξης  Επιχειρήσεων, 

τουλάχιστον ένα μέλος , πρέπει να διαθέτει  Eργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 

Τεχνικών Έργων (Σκυροδέματος-Εδαφομηχανικής-Ασφαλτικών και Αδρανών 

Υλικών)  πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 από το ΕΣΥΔ. Για 

το λόγο αυτό στο Φάκελο Β θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο του 

Πιστοποιητικού Διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.   

 Επίσης ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία 

δεκαετία (10) τις απαραίτητες με την πρόοδο της κατασκευής έργων Π-Μ, 

Εργαστηριακές Δοκιμές Ποιοτικού Ελέγχου για Φράγμα, σκυροδέματα, 

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ασφαλτικά κ.ά. και να έχει την εμπειρία 

εγκατάστασης και λειτουργίας Εργαστηρίου επιτόπου του Έργου/-ων, σε 

Έργο/-α αναλόγου μεγέθους με το υπό εκτέλεση Έργο (ΥΗΕ Μετσοβίτικου). 

Επίσης θα πρέπει από τα βιογραφικά του προσωπικού του Υποψηφίου 

Αναδόχου (Επιστημονικού και Τεχνικού) και από την επί τόπου επίσκεψη στις 

εγκαταστάσεις του – αν απαιτηθεί - να έχει την ικανότητα να φέρει σε πέρας 

το συγκεκριμένο Έργο. 

 

3.2.Γ.3 Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού  

 
Ο Διαγωνιζόμενος για τις ανάγκες της υπόψη παροχής 
υπηρεσιών θα διαθέσει στο Εργοτάξιο το ακόλουθο 

προσωπικό:   
 

α. Έναν (1) έμπειρο Εργαστηριακό Διπλωματούχο Μηχανικό  
τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας με εργοταξιακή πείρα και 
επαρκή ενασχόληση ως υπεύθυνος εργαστηρίου σε 

δοκιμές ποιοτικού ελέγχου σκυροδεμάτων και 
Εδαφομηχανικής. 

 
β. Έναν έμπειρο Εργαστηριακό Εργοδηγό με πείρα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 
Το επιστημονικό προσωπικό  απαιτείται να διαθέτει: 

 
- Τεκμηριωμένη εμπειρία με την αντίστοιχη αρμοδιότητα σε 

πιστοποιημένο Εργαστήριο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 
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17025:2017 τουλάχιστον 12 μηνών (συνεχόμενων ή 
αθροιστικά). Η τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Είτε βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη για την 
αντίστοιχη απασχόληση (στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται ότι ο εργοδότης λειτουργούσε 

Πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025:2017   
Εργαστήριο)  

• Είτε Έντυπα ορισμού στην αντίστοιχη θέση, με τα 
οποία ενημέρωσε το πιστοποιημένο Εργαστήριο (στο 
οποίο αναφέρεται η εμπειρία) για τον αντίστοιχο 

ορισμό το Ε.ΣΥ.Δ. 
 

Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συμπεριλάβει απαραιτήτως 
τα αποδεικτικά έγγραφα της εμπειρίας και τις πιστοποιήσεις 

του προσωπικού του στο Φάκελο Β της Προσφοράς του.  
 
Σημειώνεται ότι το αναγκαίο εργατικό προσωπικό θα διατεθεί 

στον Ανάδοχο της παρούσας Σύμβασης από τον Ανάδοχο της 
Σύμβασης ΜΤΗ-2Α. 

 
3.2.Δ Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  

 

3.2.Δ.1 Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου 
το ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε 

μέλος χωριστά, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 από το ΕΣΥΔ ή άλλο 
αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διασφάλισης 

ποιότητας. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή 
επαγγελματικής ικανότητας άλλου οικονομικού φορέα ο παρέχων 

τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό 
σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. 
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο 

επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην 
προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3.3 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού  

 

Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) ή στον 
παρέχοντα στο διαγωνιζόμενο χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική 

στήριξη, κάποιος ή κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται: 
  

α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού προς συμπλήρωση και υπογραφή 
από τους διαγωνιζόμενους, 

 
β. στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ   
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Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων 
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχους 2 

της Διακήρυξης. 
 

3.4 Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους 

του ενός προσφέροντες 
 

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που 
υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, 

αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι 
και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ 

αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 
 

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν 
περισσότερες της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης 
ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι 

προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν 
διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 
 

3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

 
Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες 
παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την 

ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις 
απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση και τη Διακήρυξη εγγυήσεις. 

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να 
αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της.  Τα εν 

λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή 

παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη 
ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. 
Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της 

προσφοράς. 
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, 

καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα θα 
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση. 
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, οι 

παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και 
μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν 

τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο του παρέχοντος τη 
στήριξη, τα ακόλουθα: 

• Στο Φάκελο Α: 
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα 
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- Η Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ)  
• Στο Φάκελο Β: 

- Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6.3.1 έως 6.3.3 του τεύχους 2 της 
Διακήρυξης ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.  

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση 

των κριτηρίων που σχετίζονται   με τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών 

στελεχών της επιχείρησης ή με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας 
επιτυχούς παροχής όμοιων υπηρεσιών οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν 
το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες 

ικανότητες. 
Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος επικαλείται την ικανότητα 

υπεργολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί 
θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω. 

 
 

Άρθρο 4 

Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες 
Τεχνικά Λύσεις 

 
4.1 Εναλλακτικές προσφορές  
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 

 
4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 
Διακήρυξης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους 
αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. 

 
4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις 

 Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης 
 

 
Άρθρο 5 

Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων, η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της 
σύμπραξης/ένωσης και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με 

την οποία τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ 
ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική 

συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. 

 
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων 
(άτυπη σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η 

προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική 

νομοθεσία και πρακτική. 
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Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, 

εφόσον ο προσφέρων επιλεγεί ως ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού 
τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η 

κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 
ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 
 

Άρθρο 6 

Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης 
 

Από τον προϋπολογισμό επενδύσεων της ΔΕΗ. 
 

 
Άρθρο 7 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 
7.1 Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 

της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ.4 του άρθρου 15 του ΚΕΠΥ, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της 
Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr -Ζ220 1200071674 όπου και θα 

παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και πέντε(5) ημέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 
7.2 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα 

ως παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και 
πέντε (5)  ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίησης επιτόπιας 
επίσκεψης που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

 
7.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 

εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς και μέσω αυτού, δηλαδή 
από τους διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
 

7.4 Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, τις απαραίτητες διευκρινίσεις και 

τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους 
του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης. 

Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας Συστήματος. 

 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ. 

https://eprocurement.dei.gr/

