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Αντικείμενο: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία  προεπιλογής οικονομικών φορέων  
 για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗΑ.Ε> ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), 
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις: 
 
 της Οδηγίας 2014/25/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 

26ης Φεβρουαρίου 2014 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών»,  η οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το νόμο 
4412/2016, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 
4643/2019, 

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

Δ.Σ. 53/19.05.2020  και 105/02.09.2021) που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα 
της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, 

 
 της παρούσας Πρόσκλησης,  
 
όλους τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το άρθρο 303 του Ν. 4412 και το άρθρο 32 
του ΚΕΠΥ, σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση 
Μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων. 
 

Η διάρκεια ισχύος του Μητρώου θα είναι τριετής. Μετά την παρέλευση της τριετίας το 
Μητρώο θα συνεχίσει να παραμένει σε ισχύ μέχρι η ΔΕΗ να αποφασίσει την 
κατάργησή του. 

Άρθρο 1 
Αρμόδια Υπηρεσία για τη Διαδικασία Προεπιλογής - 

Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης αιτήσεων 
 

1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και 
Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 
22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 210  5230301, 210 5293814. 
Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Κ. Μουζάκη με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
στη  διεύθυνση k.mouzakis@dei.com.gr.  
Πληροφορίες για τεχνικά θέματα παρέχονται από τον κο Αθ. Κωστάκο  με 
ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη  διεύθυνση A.Kostakos@dei.com.gr 
 

1.2 Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας (compareONE” 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:  

https://eprocurement.dei.gr/
mailto:k.mouzakis@dei.com.gr
mailto:A.Kostakos@dei.com.gr
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α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των 
αιτήσεων συμμετοχής / 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 
αιτήσεων συμμετοχής / προσφορών. 

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

ε) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή 
των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα 
εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση. 

στ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή 
των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως ε), 
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. 
          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 

 
1.4 Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής 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. 
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1.5 Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν, από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά  με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 26/11/2021 και 
ώρα 11:00. 

       Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής. 

 
Άρθρο 2 

Συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της 
Διαδικασίας προεπιλογής  

 
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η θέσπιση συστήματος προεπιλογής 
με την κατάρτιση  Μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η ΔΕΗ  
θα καταρτίσει Μητρώο Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων, 
περιλαμβάνοντας τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που πληρούν τα 
κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.     

Εκτιμάται ότι την επόμενη διετία θα εγκατασταθούν:   

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ 2021   (31 %) 2022   ( 69 %) 

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ & 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ* (73%) 

900 1.700 

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ & 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ  (27%) 

700 2.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 5.550.000 € 12.250.000 

*Αναλογία  AC/DC= 90/10  

Με βάση την ποσόστωση, εκτιμάται ότι η συνολική δαπάνη για την προμήθεια και τη 
σύνδεση των Φορτιστών σε υπάρχων Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας θα κυμανθεί στα € 
17.800.000 για το σύνολο της διετίας.   

Μόνο οι οικονομικοί φορείς των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπληρωθεί και αποσταλεί 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και για τους οποίους έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης, θα εγγράφονται στο Μητρώο και 
θα καλούνται από την ΔΕΗ να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση της υπόψη 
υπηρεσίας.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης του Συστήματος Προεπιλογής είναι δυνατόν να 
αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας, είτε εάν 
παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση της ΔΕΗ.  

Κατά το χρόνο ισχύος του Μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων, 
η ΔΕΗ θα δικαιούται να τροποποιεί τους όρους  σύμφωνα με τις ανάγκες της. Στην 
περίπτωση αυτή η ΔΕΗ,  εφόσον το κρίνει αναγκαίο, θα αναστέλλει ή θα τερματίζει την 
ισχύ του Μητρώου. Ειδικότερα σε περίπτωση αναστολής, αυτή θα ισχύει μέχρι το 
χρόνο που θα καθορίζει η ΔΕΗ, προκειμένου οι οικονομικοί φορείς που 
περιλαμβάνονταν μέχρι τότε στο Μητρώο, να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις 
προϋποθέσεις νέας προεπιλογής τους που θα έχει ζητήσει η Επιχείρηση. Στη συνέχεια 
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θα συντάσσεται νέο Μητρώο στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι οικονομικοί φορείς 
που ολοκλήρωσαν έγκαιρα και με επιτυχία τις ζητηθείσες προϋποθέσεις. 

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να λήξει την ισχύ του Μητρώου κατά την κρίση της, 
ενημερώνοντας εγγράφως τους εγγεγραμμένους σε αυτόν, χωρίς οι εγγεγραμμένοι σε 
αυτόν να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.  

Κατά τη λήψη απόφασης ως προς την προεπιλογή ή όταν τα κριτήρια και οι κανόνες 
προεπιλογής αναπροσαρμόζονται, δεν θα απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία για 
θέματα για τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειμενικές αποδείξεις.   
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου, είναι δυνατόν να προστίθενται ή να 
διαγράφονται οικονομικοί φορείς. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί 
να υποβάλει τον 5ο και τον 11ο μήνα κάθε έτους αίτηση, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα 
έγγραφα και δικαιολογητικά για την ένταξή του στο Μητρώο εφόσον πληροί τις 
απαιτήσεις/κριτήρια ένταξής του σε αυτό. Η έγκριση ένταξης στο Μητρώο θα γίνεται 
τον 6ο και 12ο μήνα κάθε έτος αντίστοιχα. 
Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στο Μητρώο θα βασιστεί στα ίδια κριτήρια με τα 
οποία καταρτίστηκε το αρχικό Μητρώο. 
 
Η ΔΕΗ δικαιούται να εξετάζει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Συστήματος 
Προεπιλογής, εάν οι ενταγμένοι στο Μητρώο εξακολουθούν να πληρούν τα αναγκαία 
κριτήρια και για το λόγο αυτό θα έχει το δικαίωμα να ζητά να προσκομίσουν εκ νέου, 
σε πρόσφατη έκδοση, τα στοιχεία που είχαν ζητηθεί κατά την αρχική ένταξή τους ή 
τυχόν άλλα στοιχεία που θα απαιτούνται με βάση την ελληνική νομοθεσία και το 
κοινοτικό δίκαιο.  
 
Οι ενταγμένοι οικονομικοί φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν τα νέα 
πρόσφατα στοιχεία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή 
τους.  
 
Κατά το χρόνο αξιολόγησης των νέων πρόσφατων στοιχείων, οι οικονομικοί φορείς  
θα παραμένουν ενταγμένοι στο Μητρώο. Άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 
προσκόμιση των στοιχείων, θα συνεπάγεται τη διαγραφή τους από αυτό.  
Κατά το χρόνο ισχύος του Μητρώου για οποιαδήποτε τροποποίηση στοιχείων της 
Αίτησης Προεπιλογής των οικονομικών φορέων, με βάση την οποία εντάχθηκαν σε 
αυτό, θα απαιτείται έγκριση της ΔΕΗ. 
Για το λόγο αυτό οι οικονομικοί φορείς θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα στη 
ΔΕΗ οποιαδήποτε πρόθεση αλλαγής των στοιχείων τους, σε σχέση με αυτά με τα 
οποία εντάχθηκαν σε αυτό. Η προεπιλογή του οικονομικού φορέα και η συμμετοχή του 
στο Μητρώο θα αναστέλλεται μέχρι η ΔΕΗ να εγκρίνει τις τροποποιήσεις. Επίσης οι 
οικονομικοί φορείς του Μητρώου θα πρέπει να γνωρίζουν άμεσα  στη ΔΕΗ τυχόν 
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. 
 
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής από το Μητρώο, εφόσον αποδειχθεί ότι οι 
πληροφορίες που κατατέθηκαν είναι αναληθείς, εσφαλμένες ή παραπλανητικές ή 
εφόσον έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης. Ο εγγεγραμμένος δύναται 
να αιτηθεί οποτεδήποτε τη διαγραφή του από το Μητρώο.  
 
Κάθε φορά που πρόκειται να συναφθεί σύμβαση για την προμήθεια & εγκατάσταση 
ενός (1) ή περισσοτέρων συστημάτων, η ΔΕΗ θα προβαίνει στην επιλογή και ανάθεση 
συμβάσεων με κλειστή διαδικασία ή με διαδικασία με διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
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οικονομικών φορέων που περιλαμβάνονται στο Μητρώο, χωρίς να προσκαλεί άλλους 
οικονομικούς φορείς .  

 
Οι συμβάσεις θα αφορούν ή το σύνολο των υπηρεσιών  ή μέρος αυτών (π.χ. μόνο 
προμήθεια & εγκατάσταση), ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη.  
 
Ειδικότερα, η ΔΕΗ προκειμένης της ανάθεσης συγκεκριμένης σύμβασης, θα αποστέλλει, 
στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο σχετική πρόσκληση, όπου θα αναγράφονται και 
τα ζητούμενα εκάστοτε τεχνικά χαρακτηριστικά και οι όροι της ανάθεσης της 
σύμβασης. 
 
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται οι 
διατάξεις που μνημονεύονται ανωτέρω.  

 
Άρθρο 3 

Συμμετοχή στη Διαδικασία προεπιλογής 
 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Στη διαδικασία προεπιλογής 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 
Πρόσκλησης να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

 
3.2.Α. Καταλληλότητα 
 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 πρόσκλησης. 

                        
3.2.Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ένα τουλάχιστον μέλος της,  θα πρέπει να 
έχει ετήσιο κύκλο εργασιών  τελευταίας οικονομικής χρήσης κατ' ελάχιστο 
€ 150.000,00  και κέρδη μετά φόρων € 50.000,00 για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της απαιτούμενης οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι αιτούντες  θα πρέπει απαραίτητα να 
υποβάλουν με την αίτησή  τους τα αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι: 

• Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και οι τυχόν σχετικές 
εκθέσεις αυτών 

• Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει 
υποχρέωση δημοσίευσης) 
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3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
  

3.2.Γ.1. Απαιτούμενη εμπειρία 
 

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της 
αθροιστικά, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, συμβάσεις προμήθειας 
εκατό (100) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων AC και DC. 
 
Για τον έλεγχο και πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης 
εμπειρίας, οι αιτούντες  θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν 
στην αίτησή 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 και η ποσότητα των φορτιστών οχημάτων 
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/φυσικών 

προσώπων  για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη 
συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους .  

 
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν 
και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των 
αιτήσεων. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την 
εύλογη κρίση της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η 
αντίστοιχη αίτηση  θα απορριφθεί. 
 

3.2.Γ.2  Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα των βασικών ανταλλακτικών  

Να έχουν τη δυνατότητα διαθεσιμότητας στην Ελλάδα των βασικών 
ανταλλακτικών με βάση τους καταλόγους του κατασκευαστή εντός 1 
εβδομάδας από το αίτημα της ΔΕΗ 
 

3.2.Γ.3   Διατήρηση αποθεμάτων παραγγελθέντων φορτιστών στην Ελλάδα  
 Για την περίπτωση προμήθειας φορτιστών AC, να έχουν  
δυνατότητα διατήρησης σε απόθεμα στην Ελλάδα των 
παραγγελθέντων ποσοτήτων φορτιστών για λογαριασμό της ΔΕΗ, με 
δυνατότητα αποστολής μεμονωμένων παραγγελιών σε όλη την 
Ελλάδα (1 φορτιστή ανά παραγγελία) κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ. 

 
3.2.Γ.4  Συνεργασία με Κατασκευαστή  
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Ο αιτών στην περίπτωση που δεν είναι ό ίδιος κατασκευαστής, θα 
πρέπει να συνεργάζεται με Κατασκευαστή (-ες) του υπόψη 
εξοπλισμού, ο (-οι) οποίος(-οι) θα καλύπτει(ουν)  τις απαιτήσεις της 
παρακάτω παραγράφου «Κριτήρια Κατασκευαστή/ών» και 
επιπρόσθετα να υποβάλει: 
α) Δήλωση-δέσμευση συνεργασίας του κατασκευαστή με τον 

συμμετέχοντα Οίκο για όλη τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου για 
την προμήθεια των φορτιστών. 

β) Δήλωση-δέσμευση του κατασκευαστή, ότι θα παρέχει στον 
συμμετέχοντα Οίκο την υποστήριξή του σε προμήθεια γνήσιων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών, και παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Συντήρησης (SLA). 

 
3.2.Γ.5  Κριτήρια Κατασκευαστή/ών 

- Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών σε e-mobility τουλάχιστον 
150.000,00 ευρώ το τελευταίο χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο  

- Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 
9001/2015 ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο σε συναφές αντικείμενο 
ή να πληρούν ισοδύναμες απαιτήσεις ποιοτικής διασφάλισης. 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 στη Διαδικασία 
υποβολής αίτησης, 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 
αιτούντα χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κάποιος ή 
κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται: 
α. στο μέρος ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που 

καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης 
Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό υπόδειγμα προς 
συμπλήρωση και υπογραφή από τους αιτούντες. Επισημαίνεται ότι, όπου στο 
ΕΕΕΣ αναφέρεται «τελεσίδικη απόφαση» εννοείται «αμετάκλητη απόφαση». 

 
β.  στο άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ  (άρθρο  262 ν.4412/2016) και στην παρ. 5 

του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ . 
      Επίσης, πέραν των προβλεπόμενων στο πιο πάνω άρθρο του Νόμου, 

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων θεωρείται ότι συντρέχει όταν o αιτών 
ή εταιρεία στην οποία ο αιτών είναι ελέγχων μέτοχος,  δραστηριοποιείται ως 
Φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
(Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. – Charging Point Operator – CPO)  ή Πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η. – e-mobility Service Provider – eMSP) στην Ελλάδα. 

 
γ. καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει 

μετά την τροποποίησή του από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279) 
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Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων 
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.2 του τεύχους 2 της 
Πρόσκλησης. 
 

3.4 Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους 
του ενός αιτούντες 
Οι αιτήσεις από μέλος σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει ταυτόχρονα 
αίτηση και ως μέλος άλλης αιτούσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει 
και μεμονωμένη αίτηση, αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη 
Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας  η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του 
ανταγωνισμού. 
 
Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν 
περισσότερες της μιας αίτησης στη Διαδικασία είτε ως μέλη σύμπραξης 
ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι 
αιτήσεις τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη Διαδικασία εάν 
διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 
 

3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 
Εφόσον οι αιτούντες 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 εγγυήσεις. 
 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο αιτών έχει την υποχρέωση να αποδείξει με 
κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
του μητρώου, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση σύμβασης μίσθωσης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων . Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, 
ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αιτούντος 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 στην αίτηση. 
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του αιτούντος και του Τρίτου, καθώς και 
οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον αιτούντα θα 
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί στο Μητρώο. 
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, 
(άρθρο 307 ν.4412/2016)  και 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 αιτών στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο 
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στις αιτήσεις  πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα από τον παρέχοντα τη στήριξη, τα ακόλουθα : 
 
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στη Πρόσκληση σχετικό υπόδειγμα και τα αποδεικτικά 
στοιχεία της παρ.4.2.4 του τεύχους 2 της Πρόσκλησης. 

- Το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά των παρ. 4.2.5 έως 4.2.8 
- Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4.2.9 έως 4.2.10 του τεύχους 2 της 

Πρόσκλησης ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης. Οι παρέχοντες 
οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον αιτών  
υπεύθυνοι για την διαδικασία προεπιλογής την ένταξη και την εκτέλεση της 
σύμβασης.  

Άρθρο 4 
Αποκλίσεις  

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Όρους της Πρόσκλησης και οι αιτήσεις θα 
πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις 
της. 
 

Άρθρο 5 
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

 

Στην περίπτωση που αιτών είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων 
θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και  η ένταξη στο μητρώο  θα γίνει στο 
όνομα όλων των μελών της σύμπραξης/ένωσης. Κάθε μέλος της σύμπραξης/ένωσης 
ευθύνεται  έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στη διαδικασία προεπιλογής, την 
ένταξη και τη σύμβαση. Η ΔΕΗ θα ελέγχει την ουσιαστική συμμετοχή στη 
σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου.   
 
Πριν τη σύναψη της συμβάσεως, η ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πρέπει 
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική 
νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στη 
ΔΕΗ τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 

Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής 
σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση προεπιλογής. Σε περίπτωση 
παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις προεπιλογής που 
υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 

 
Άρθρο 6 

Παραλαβή στοιχείων Διαδικασίας 
 

6.1. Τα τεύχη της Πρόσκλησης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 της 
Πρόσκλησης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 297 ν. 4412/2016) και στην παρ. 4 του άρθρου 15 
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του ΚΕΠΥ μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: 
https://eprocurement.dei.gr → ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) όπου και θα 
παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 
6.2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα, ως 

παραλήπτες της Πρόσκλησης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο των τευχών της παρούσας Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι και δέκα 
(10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

         Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

         Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των 
ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων της 
Διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της 
Πρόσκλησης να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε 
περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Πρόσκληση δεν έχει 
παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη 
έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα. 

 
6.3.  Το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των αιτήσεων, η ΔΕΗ θα παράσχει, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη σχετική 
Πρόσκληση, τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία 
σχετικά με  τους όρους της Διαδικασίας. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ 
μέρους της ΔΕΗ. 

https://eprocurement.dei.gr/
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Αντικείμενο: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία  προεπιλογής οικονομικών 
φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών 
Οχημάτων 

 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης 

 
1.1 Η παρούσα Πρόσκληση, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:  
 

1. Πρόσκληση Συμμετοχής 
2. Όροι και Οδηγίες Διαδικασίας 
3. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν:        

α.   Δηλώσεις νομιμοποίησης  
     α1. προσφέροντος  και  
     α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη  
β.   Δήλωση αποδοχής όρων Πρόσκλησης και χρόνου ισχύος προσφοράς  
γ.   Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις/Ενώσεις  

 
1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος 

των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο 
κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών.  

 
 

Άρθρο 2 
Χρόνος Ισχύος Αίτησης 

 
2.1 Οι αιτούντες δεσμεύονται με την αίτησή τους για χρονικό διάστημα τεσσάρων  (4) 

μηνών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. Επίσης δεσμεύονται ότι η αίτησή τους είναι 
οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος της ή όπως αυτή θα 
παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί. 
Αίτηση προεπιλογής, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους αιτούντες να παρατείνουν εγγράφως 
τη διάρκεια ισχύος των αιτήσεων προεπιλογής τους πριν από τη λήξη της. Στην 
περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις αιτήσεις 
προεπιλογής τους και οι λοιποί αποκλείονται.  

2.2. Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,  
οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί μπορούν να επιστραφούν επί αποδείξει στους 
αιτούντες  και μετά από σχετικό αίτημά τους. 
Αν δεν ζητηθεί από τους αιτούντες η επιστροφή τους και παραμείνουν στην 
Υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση 
της Διαδικασίας. 
Στην περίπτωση αυτή οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη νέα 
ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης των αιτήσεων εκ νέου τυχόν δηλώσεις, 
δικαιολογητικά και στοιχεία των οποίων η ισχύς δεν επαρκεί μέχρι τη νέα ως άνω 
ημερομηνία. 
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Άρθρο 3 
Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 
3.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους αιτούντες στη Διαδικασία θα είναι 

συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να είναι 
διατυπωμένοι στα αγγλικά. Νομιμοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και 
εγγυήσεις, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
αρμοδίως επικυρωμένη.  

 
3.2 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των αιτούντων επί των όρων που 

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν αιτήσεις  
οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τη 
Διαδικασία. 

 
 

Άρθρο 4 
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Αίτησης 

 
4.1   Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της αίτησης 

 
        4.1.1   Γενικές απαιτήσεις 

          4.1.1.1 Κατάρτιση Αίτησης –Φάκελος- Περιεχόμενα 
 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα 
στοιχεία που καθορίζονται στην Πρόσκληση και να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης και τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος. Ειδικότερα: 
 
Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο 
περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έγγραφα ή ενότητες, απαιτείται 
να υπάρχει και ο αντίστοιχος πίνακας περιεχομένων. 
 
Επισημαίνεται ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει όλα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2 του παρόντος τεύχους. 
 

 
4.1.1.2   Υπογραφή αίτησης 
 
             Η Αίτηση  θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά στην πρώτη ή τελευταία 

σελίδα κάθε υποβαλλομένου εγγράφου, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα 
οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον αιτούντα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 4.2.1). 

 
             Η σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή αίτηση, η 

οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε από εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπο ή πρόσωπα κάθε μέλους της, είτε από κοινό εκπρόσωπό της 
νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. 
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4.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες 
 

Σε περίπτωση που στην Αίτηση εμπεριέχονται στοιχεία με εμπιστευτικές 
πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο ότι 
προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία 
πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζομένου να χαρακτηρισθούν 
ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς». Στην περίπτωση αυτή στον 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό Φάκελο της Αίτησης θα συμπεριλαμβάνεται, 
πέραν των λοιπών εγγράφων και του υπόψη αρχείου, και έγγραφο των 
διαγωνιζόμενων με το οποίο θα δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία 
της Αίτησης που περιέχονται στο εν λόγω αρχείο, με ρητή αναφορά στις 
επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις 
που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων ως 
εμπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις 
αρμόδιες Επιτροπές και Υπηρεσίες της ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 39 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 257 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
 

4.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών 
 

Ισχύς Δηλώσεων  
Όλες οι απαιτούμενες από τη Πρόσκληση Δηλώσεις των αιτούντων, οι 
οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών 
εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις, είτε συμμόρφωσης με τους 
όρους της Πρόσκλησης είτε τρίτων για συνεργασία με τον αιτούντα θα 
καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης 
των αιτήσεων. Οι παραπάνω Δηλώσεις μπορεί να υπογράφονται έως 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων.  
 
Ισχύς δικαιολογητικών 
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση 4.2.5 και στις 
περιπτώσεις 4.2.7 α και β της κατωτέρω παραγράφου 4.2 εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση 4.2.6 της 
κατωτέρω παραγράφου 4.2  εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
περίπτωση, 
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση 4.2.4 της κατωτέρω 
παραγράφου 4.2, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής 
σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων 
εταιρειών (όπου απαιτείται) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους και 
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 

 
4.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή 

ανακριβή δικαιολογητικά 
 

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας: 
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► δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των 
δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την 
Επιχείρηση, 
 
► διαπιστωθεί, εκ της υποβολής/ προσκόμισης αυτών, ότι, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ή της υλοποίησης της 
Σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή 
αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, 

 
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν εκτελεστές 
πράξεις της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως και η ΔΕΗ διατηρεί το 
δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 
4.1.2 Ειδικές απαιτήσεις 

 
Αποκλίσεις από τους Όρους της Πρόσκλησης 
 
Δεν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Όρους της Πρόσκλησης. Οι Αιτήσεις 
πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις 
απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους όρους της 
Πρόσκλησης αντιμετωπίζονται ως Αποκλίσεις. Αίτηση η οποία θα έχει τέτοιας 
φύσεως Αποκλίσεις θα απορριφθεί. 

 
4.2      Δικαιολογητικά και στοιχεία Φακέλου Αίτησης  
 

Ο Φάκελος κάθε αίτησης  θα περιέχει: 
 

4.2.1   Δήλωση νομιμοποίησης αιτούντος 
          Τη Δήλωση νομιμοποίησης του αιτούντος συμπληρωμένη και ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην 
Πρόσκληση.. 

 
4.2.2   Δήλωση πλήρους αποδοχής των όρων της Διαδικασίας προεπιλογής και 

ισχύος αίτησης 
   Τη Δήλωση αποδοχής όρων της Διαδικασίας και ισχύος αίτησης  

συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Πρόσκληση. 

 
4.2.3    Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί το Παράρτημα 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
που μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004 
Η σύνταξη του εντύπου ΕΕΕΣ θα γίνεται με χρήση της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας ESPD στην ηλεκτρονική διεύθυνση    

https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 

Η ΔΕΗ έχει συντάξει με χρήση της παραπάνω υπηρεσίας το ηλεκτρονικό 
ΕΕΕΣ προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 
Πρόσκλησης και έχει παραγάγει αυτό σε μορφή συμπιεσμένων αρχείων XML 
και PDF. Τα αρχεία αυτά αναρτώνται χωριστά στο χώρο του διαγωνισμού 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
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της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ αμέσως μετά την 
απόδοση του οριστικού αριθμού προκήρυξης από την ΕΕ. Οι προσφέροντες 
δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο XML για να συντάξουν 
το ΕΕΕΣ. 

Προς τούτο, ο οικονομικός φορέας λαμβάνει ηλεκτρονικά το ως άνω αρχείο 
και το αποθηκεύει στον υπολογιστή του. Μεταβαίνει στην ιστοσελίδα 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και επιλέγει: οικονομικός φορέας  
εισαγωγή ΕΕΕΣ  αναζήτηση  επιλογή και επισύναψη αρχείου .XML. Εν 
συνεχεία συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία και παράγει/εκτυπώνει την 
απάντησή του σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί 
στο Φάκελο Α της  αίτησής  του υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του αιτούντος (Μέρος VI αυτού). 

Ο αιτών υποχρεούται να συντάξει το ΕΕΕΣ με συμπληρωμένα τα Μέρη Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ και VI, όπως απαιτείται από τη Πρόσκληση. Τα επιμέρους πεδία των 
προαναφερθέντων μερών που πρέπει να συμπληρωθούν καθορίζονται στο 
συνημμένο στην παρούσα Πρόσκληση υπόδειγμα ΕΕΕΣ. Η τυχόν 
συμπλήρωση επιπλέον πεδίων δεν αποτελεί λόγο απόρριψης αίτησης. 
 

4.2.4.  Αποδεικτικά νομιμοποίησης αιτούντος 
           
          Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου 

4.2.1, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου) και αποδεικτικό 
(πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο 
μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού 
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στη διαδικασία, 
νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. 

 
            4.2.5   Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν υπάρχει σε βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση βάσει της σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας που αναφέρεται στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙΙ. Α υποσημειώσεις 13 έως 
18) καθώς και της κείμενης νομοθεσίας ή του εθνικού δικαίου του 
οικονομικού φορέα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
 
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
 
β. δωροδοκία, διαφθορά,  
 
γ. απάτη, κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο 
πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 48), 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, 

 
ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια της ενωσιακής 
νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με 
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α’ 166), 
 
στ.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά την έννοια 
της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα 
κυρώθηκε με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α’ 215). 
 
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό 
αφορά ιδίως: 
 
i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., 
ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του 
Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους 
εκπροσώπους του και  
iv. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
            4.2.6   Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών      

κοινωνικής ασφάλισης 
 

α. Δήλωση με την οποία ο συμμετέχων/υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
 
β. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
συμμετέχων/υποψήφιος δηλώνει στη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
συμμετέχων/υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του. 

 
4.2.7. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

κ.λπ., όπως αυτά παρατίθενται στην παρ. Γ του μέρους III του ΕΕΕΣ: 
 

α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και 
επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 
τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

 
β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΣΕΠΕ), από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 
χωρίς να απαιτείται  επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού.  

 
γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στο 

μέρος ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που 
καθιερώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής 
της 5ης Ιανουαρίου 2016 και συμπεριλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο 
στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα προς συμπλήρωση από τους 
διαγωνιζόμενους για τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά 
δικαιολογητικά αρμοδίων αρχών ή φορέων ισχύει η δέσμευση της 
παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης αιτούντος.  

 
4.2.8. Αποδεικτικά που σχετίζονται με την πλήρωση των προϋποθέσεων του ν. 

3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3414/2005  
 

4.2.8.1 Για συμμετοχή στη Διαδικασία Ανωνύμων Εταιρειών (για τις 
ανώνυμες εταιρείες που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι 
η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου 
(άρθρο 8 παρ.4 του ν.3310/2005). Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:  

 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ,την εταιρεία, από την οποία προκύπτει 
ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι 
ονομαστικές και  
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 τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της αίτησης (άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ. 82/96, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 109 του ν. 2533/97).  Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε. που 
συμμετέχει στη διαδικασία είναι άλλες Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής 
στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών 
αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι 
φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να 
προσκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά 
ονομαστικοποίησης των μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της Α.Ε. που 
λαμβάνει μέρος στη διαδικασία. Αν συμμετέχει στη διαδικασία 
εταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες 
συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με 
ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι μετοχές πρέπει να 
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είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του ν. 
3310/2005 και 8 παρ. 1 του ν. 3414/2005). 
Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του ν. 
3414/2005, στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του 
άρθρου αυτού, ισχύουν 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 δραστηριότητάς 
τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση 
των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. 
Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών 
κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, 
προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται 
δήλωση του υποψηφίου.  Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται 
υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία 
υποχρεούται να προσκομίσει στη ΔΕΗ έγκυρη και ενημερωμένη 
κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε.  Σε περίπτωση 
που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων 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 η δε ΔΕΗ δε διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση 
της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στη ΔΕΗ να αποδείξει τη 
δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη 
κατάσταση των μετόχων της διαφορετικά ή μη υποβολή της σχετικής 
κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού 
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια 
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 

 
4.2.8.2 να πληρούν την απαίτηση ως προς την απαγόρευση του άρθρου 4 

παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το 
ν. 3414/2005, (εξωχώριες εταιρείες). 

             Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής προσκομίζεται σχετική 
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών 
ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο, ειδικά για το σκοπό αυτό από το 
διοικητικό συμβούλιο αυτών, πρόσωπο (προσκομίζοντας επικυρωμένο 
αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία δηλώνουν ότι η 
εταιρεία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του 
ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 
3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες. 

 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά των παρ.4.2.4 έως 4.2.8 συντάσσονται ή/και 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
Πιστοποιητικό. 
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων 4.2.4 έως και 4.2.8 δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του υποψήφιου Φορέα ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα 
συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
 
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 80 της οδηγίας 
2014/25/ΕΕ(άρθρο 305 του ν.4412/2016) προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος.  Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο 4.2.6 και ο 
αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 
ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 80 της οδηγίας 
2014/25/ΕΕ(άρθρο 305 του ν.4412/2016), πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής αίτησης στην παρούσα διαδικασία, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω 
αποκλεισμός. 
Σημειώνεται επίσης ότι αποδεικτικά,  από τις παρ. 4.2.4.  έως  και 4.2.8 τα 
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα(10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
 

4.2.9.     Αποδεικτικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
           Τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και τις τυχόν εκθέσεις αυτών της 

τελευταίας οικονομικής χρήσης, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης.  
Επισημαίνεται ότι, οι πλήρεις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, 
συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου του Ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μη 
επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο σε μορφή pdf ή αντίστοιχη).  
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Εφόσον έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αναφοράς των πιο 
πρόσφατων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, συνυποβάλλεται ο 
Ισολογισμός (ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και η Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων για την ενδιάμεση περίοδο που έχουν συνταχθεί οικονομικές 
καταστάσεις ή εναλλακτικά προσκομίζεται πρόχειρος συνοπτικός 
Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων, με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 
μηνιαία στοιχεία υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος. 
 
Εάν ο αιτών δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει 
οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:  
i. ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει 
οικονομικές καταστάσεις και  
ii. ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω χρονικά 
διαστήματα   
 
 

4.2.10.   Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
 

Αποδεικτικά εμπειρίας 
Πίνακα Εμπειρίας & Συστάσεων, μαζί με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις/συστάσεις, 
καθώς και τον Πίνακα κυριότερων συμβάσεων μαζί με τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά καλής εκτέλεσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 3.2.Γ.1 του 
τεύχους 1 της Πρόσκλησης. 
 

   Αποδεικτικά διαθεσιμότητας στην Ελλάδα των βασικών ανταλλακτικών 
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα με την οποία να δεσμεύεται ότι θα υπάρχει 
διαθεσιμότητα στην Ελλάδα των βασικών ανταλλακτικών με βάση τους 
καταλόγους του κατασκευαστή εντός μίας (1) εβδομάδας από το αίτημα της 
ΔΕΗ 
 
Αποδεικτικά διατήρησης αποθεμάτων παραγγελθέντων φορτιστών στην 
Ελλάδα 
Για την περίπτωση προμήθειας φορτιστών AC, Υπεύθυνη δήλωση του 
αιτούντα με την οποία να δεσμεύεται ότι θα έχει δυνατότητα διατήρησης σε 
απόθεμα στην Ελλάδα των παραγγελθέντων ποσοτήτων φορτιστών, για 
λογαριασμό της ΔΕΗ, με δυνατότητα αποστολής μεμονωμένων παραγγελιών 
σε όλη την Ελλάδα (1 φορτιστή ανά παραγγελία) κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ. 

 
Αποδεικτικά συνεργασίας με Κατασκευαστή (στην περίπτωση που δεν είναι ό 
ίδιος       κατασκευαστής) 
α)  Δήλωση-δέσμευση συνεργασίας του κατασκευαστή με τον συμμετέχοντα 
Οίκο για όλη τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου για την προμήθεια των 
φορτιστών. 
β) Δήλωση-δέσμευση του κατασκευαστή ότι θα παρέχει την υποστήριξή του 
στον συμμετέχοντα Οίκο, σε προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών, αναλωσίμων 
υλικών και παροχή τεχνικής υποστήριξης για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 
Συντήρησης (SLA). 
 
Αποδεικτικά επάρκειας  Κατασκευαστή/ών 
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- Τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και τις τυχόν εκθέσεις αυτών 
της τελευταίας οικονομικής χρήσης, που προηγείται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης. Επισημαίνεται ότι, οι πλήρεις δημοσιευμένες 
Οικονομικές Καταστάσεις, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες Εκθέσεις 
Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, θα πρέπει να 
υποβληθούν σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο σε μορφή pdf 
ή αντίστοιχη). Εφόσον έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την ημερομηνία 
αναφοράς των πιο πρόσφατων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, 
συνυποβάλλεται ο Ισολογισμός (ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) 
και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την ενδιάμεση περίοδο που έχουν 
συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις ή εναλλακτικά προσκομίζεται 
πρόχειρος συνοπτικός Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων, με τα 
πιο πρόσφατα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του αιτούντος. 

Εάν ο αιτών δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να 
συντάσσει οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία θα 
δηλώνεται:  
i. ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει 
οικονομικές καταστάσεις και  
ii. ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω χρονικά 
διαστήματα   

 
- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2015 ή άλλο 

αναγνωρισμένο πρότυπο σε συναφές αντικείμενο ή να πληρούν 
ισοδύναμες απαιτήσεις ποιοτικής διασφάλισης. Το βάρος της απόδειξης 
του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να 
συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 
   4.2.11   Διευκρινίσεις για αιτήσεις από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:  
 
4.2.11.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία. Ειδικότερα 

στη Δήλωση της παραγράφου 4.2.1 θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι 
η αίτηση υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και 
να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το 
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη 
σύστασης αυτής. 

 
4.2.11.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη 

σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα 
σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να ενταχθούν στο Μητρώο 
μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία, την ένταξη στο μητρώο και  την 
εκτέλεση του αντικειμένου  τυχόν σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε 
ολόκληρο.  
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4.2.11.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη 
σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 

 
4.2.12   Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη 

 
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:  
α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Πρόσκληση και τα αποδεικτικά στοιχεία της παρ.4.2.4 του 
τεύχους 2 της Πρόσκλησης.  

β. Το ΕΕΕΣ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα, σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙ.Γ. αυτού και τα αντίστοιχα αποδεικτικά των παρ. 4.2.5 έως 4.2.8. 

γ.  Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4.2.9 και 4.2.10 του τεύχους 2 της 
Πρόσκλησης, ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης. Οι 
παρέχοντες οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με 
τον αιτών  υπεύθυνοι για την διαδικασία προεπιλογής την ένταξη και την 
εκτέλεση της σύμβασης.  

 
 

Άρθρο 5 
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Αιτήσεων Προεπιλογής 

 
5.1   Ηλεκτρονική αποσφράγιση αιτήσεων – πρόσβαση συμμετεχόντων 
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων γίνεται, μετά από σχετική ενημέρωση 
των συμμετεχόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών που ορίζεται στην παράγραφο 
1.5 του τεύχους 1 της Διακήρυξης, από την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή. 

 
5.2   Αξιολόγηση αιτήσεων  
 

5.2.1   Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων η Επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη 
και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών εγγράφων σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.2 του παρόντος τεύχους. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο 
Φάκελο  υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέραν των προβλεπόμενων στην 
Πρόσκληση, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην 
παράγραφο 3.2 του παρόντος τεύχους. 

 
5.2.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ 
(άρθρο 310 του ν. 4412/2016) και την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ΚΕΠΥ,  
τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητεί μέσω 
του Συστήματος από τους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η 
τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης των 
επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.» 
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           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. 

 
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι αιτήσεις  οι οποίες δεν θα 
περιλαμβάνουν στο φάκελο τα δικαιολογητικά των παρ. 4.2.1, 4.2.2 & 4.2.3 της 
παρ. 4.2 του παρόντος τεύχους 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. 
 
Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που 
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των υποβληθέντων μαζί με την 
αίτηση εγγράφων, εφόσον ο αιτών με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις 
αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της 
Πρόσκλησης. 
 
Σε περίπτωση που ο αιτών,  δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διενεργηθείσα διαδικασία, τεκμαίρεται ο 
αποκλεισμός του από τη διαδικασία και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 4.1.1.5 του παρόντος τεύχους. Αν κανένας από τους 
συμμετέχοντες δεν υποβάλει- προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά ένταξης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 4.1.1.5 του παρόντος τεύχους και η διαδικασία ματαιώνεται. 

 
5.2.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, κρίνει, 

στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίασή της, για όσες αιτήσεις  θα πρέπει να 
αποκλεισθούν από την διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων 
της Πρόσκλησης ως προς την πληρότητα και την επάρκεια των στοιχείων 
του Φακέλου των αιτήσεων.  

 
 
5.2.4 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης των αιτήσεων. 
         Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων γνωστοποιείται σε όλους 

τους προσφέροντες από την αρμόδια Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, 
μέσω του συστήματος και με έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή 
τηλεομοιοτυπία (fax) 

          Για τις τυχόν απορριφθείσες αιτήσεις  παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που 
αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 

 
          Σε περίπτωση υποβολής γραπτής αίτησης συμμετέχοντα για παροχή 

σχετικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ 
(άρθρο 300 του ν. 4412/2016) και την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ΚΕΠΥ, 
που αφορούν τη φάση αυτή και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δοθεί 
σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα αιτηθέντα 
στοιχεία γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την παραλαβή της αίτησης αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 
ίδιου άρθρου του παραπάνω νόμου. 
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5.2.5  Οι συμμετέχοντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα 
υποβολής προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος 
τεύχους 

 
5.2.6. Μετά την αξιολόγηση του Φακέλου των αιτήσεων, η αρμόδια Επιτροπή 

συντάσσει αντίστοιχο   πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων, με το οποίο 
εισηγείται για τις αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο. 

 
        Η απόφαση ένταξης μαζί με αντίγραφα των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων προεπιλογής κοινοποιούνται στους  
αιτούντες μέσω του συστήματος. 

 
Άρθρο 6 

Προσφυγές Αιτούντων 
 
6.1 Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας μεταξύ της ΔΕΗ ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών Φορέων, 
ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 
4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

  
6.2  Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος και κοινοποιείται στην ΑΕΠΠ μέσω του Συστήματος. 
 
6.3 Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου έντυπου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 39/2017, στο οποίο 
επισυνάπτονται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF) ή αντίστοιχου: 
- το σχετικό έγγραφο της προσφυγής, στην αρχή της ονομασίας του οποίου 

πρέπει να αναγράφεται «προδικαστική προσφυγή». Η προσφυγή πρέπει να 
φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 
του τεύχους 1 της Διακήρυξης. 

- Τα σχετικά αποδεικτικά καταβολής του παραβόλου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017. 

 
6.4  Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης 

της και κοινοποίησης της ΑΕΠΠ στο Σύστημα. 
 
6.5 Μέσω του Συστήματος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Επιχείρηση 

κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος, για την υποβληθείσα προσφυγή. 
 
6.6 Η απόφαση της Αρχής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, ενώ 

ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα 
στον οικείο προσφεύγοντα. 

  
6.7 Οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και των τυχόν 

επακόλουθων ενδίκων βοηθημάτων δεν κωλύουν την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα άρθρα 364, 366 και 372 
του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 7 
Ολοκλήρωση – Ματαίωση Συστήματος Προεπιλογής 

Ανάθεση υπηρεσίας 
 
7.1. Το σύστημα προεπιλογής  ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του 

από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. 
 
7.2 Στους ενταγμένους στο Σύστημα Προεπιλογής, οικονομικούς φορείς θα 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε κλειστή 
διαδικασία, η οποία θα περιέχει το αντικείμενο, τον τόπο, χρόνο, τη διαδικασία 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής προσφοράς και τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης.  

 
7.3 Η ΔΕΗ ματαιώνει το σύστημα προεπιλογής , εφόσον:  

 
απέβη άγονο λόγω μη υποβολής αίτησης ή λόγω απόρριψης όλων των αιτήσεων 

ή αποκλεισμού όλων των αιτούντων 
7.4 Επίσης, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα: 

 
7.4.1 να ματαιώσει το σύστημα προεπιλογής, εφόσον κρίνει ότι: 

 
α. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων 
  
β. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση 
 
γ.  μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης ως προς τις ζητούμενες 

Υπηρεσίες  
 

7.4.2 να ακυρώσει το σύστημα προεπιλογής εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει ανάλογα 
το αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
Άρθρο  8 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 
 
8.1 Η συμμετοχή στο σύστημα προεπιλογής  ισοδυναμεί με δήλωση του Αιτούντος 

ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των τευχών της 
Πρόσκλησης. 

  
8.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 

Αιτήσεων ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της 
Πρόσκλησης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά 
Συμπληρώματα της Πρόσκλησης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως 
και η Προκήρυξη της Διαδικασίας. 

 
8.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει 

τους Αιτούντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιμασία και υποβολή των Αιτήσεων, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές 
δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί η διαδικασία σε οποιοδήποτε 
στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που 
συμμετέχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν αίτηση, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι 
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τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από την 
Πρόσκληση αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στη διαδικασία. 

 
8.4 Η Αίτηση, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, θεωρείται 

ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 
 
8.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Αίτησης ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Αιτούντα να την επικαλεστεί προκειμένου να 
τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

 
8.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Αιτήσεων είναι προς 

όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται,πριν από την υποβολή των αιτήσεων, να 
παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους 
Αιτούντες ή σε άλλους τρίτους. 



 
 
 
Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες 

 
 
 

 
 
 
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών  
Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΥΠΕΚΕ 51921008 
                                         Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

         Ημερομηνία:  
 

Αντικείμενο:  Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία 
προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση 
μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών 
Οχημάτων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
 

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1 
 
 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του αιτούντος ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. - (Για Έλληνες διαγωνιζόμενους) 
 
  Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος  στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με 
αριθ. μερίδας .......……… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005…… 
 

-  (Για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους) 
 
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο …………………………………… 
 
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή 
διεύθυνση κ.λπ. - από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό) 
 
2. ……3…… του αιτούντος νομικού προσώπου  είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούντος νομικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το αιτών νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την αίτηση  
 

 
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της αίτησης μας, 

αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, 
δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, 
άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να απορρίψει την αίτησή μας  

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
Ο Δηλών 

 
     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, με 

κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, & 5, και, εάν 
δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον 
το επιθυμεί 
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2 Αναγράφεται από το αιτούντα η επωνυμία του αιτούντος οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 
 
 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος ……3……  
 
2. ……4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι ………………… 
 
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον αιτούντα ……… για τη διαδικασία 
………………………,  

 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασίας και 

την παρούσα δήλωση 
 

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τις 
προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος 
της συνεργασίας με τον αιτούντα, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ 
αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να απορρίψει την αίτηση 
του αποδεχόμενου τη στήριξή μας  
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Ο Δηλών 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα 

πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. 
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  

4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του αιτούντος ……1…… δηλώνω ότι ο αιτών: 
 
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Α΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) και ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 του τεύχους 2 αυτής. 

  
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης, ……2…….  
 
3. Η αίτησή του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 

του τεύχους 2 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την 
ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε 
τρόπο ή μορφή. 

 
 
Ημερομηνία: …………………. 

 
 Ο Δηλών 

 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων 
 
 

Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2…… 
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
 
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της αίτησής μας στην πιο πάνω διαδικασία, 
θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε 
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την αίτησή  
μας.  
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Οι Δηλούντες 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του αιτούντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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