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Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων 
Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
Σχολή Φλώρινας 
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 531 00, Φλώρινα 

  

  

  

  

Διακήρυξη        : ΔΑΝΠ/ΣΧΟΛΗΦΛΩ/2016 με αριθμό ΔΑΝΠ - 01 

  
Τίτλος Παροχής 

Υπηρεσίας        :  

 

Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα. 
  
  

  
  

  
  
  

Διακήρυξη  

Πρόσκληση  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), 

Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 Αθήνα, προσκαλεί, κατά τις διατάξεις του 
Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) της ΔΕΗ ΑΕ και της 
παρούσας Διακήρυξης, τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών που αφορά στον καθαρισμό χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη 

Φλώρινα, στην οδό: 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, συνολικού προϋπολογισμού  
δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€) για 12μηνη παροχή υπηρεσιών και έξι 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500,00€) ως δικαίωμα προαίρεσης 6μηνης 

παράτασης. 
 

Άρθρο 1 
Όνομα – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού 
 

1. Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό, η οποία είναι υπεύθυνη για κάθε θέμα 

που έχει σχέση με αυτόν, είναι η Σχολή ΔΕΔΔΗΕ Φλώρινας, της Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, οδός 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, στη 

Φλώρινα, τηλ. 23850 23901. 
 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/09/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής Αποσφράγισης 
και Αξιολόγησης προσφορών, στα γραφεία της Σχολής ΔΕΔΔΗΕ/ΔΑΝΠ στη 

Φλώρινα, στην οδό: 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης.  
Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν  ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 
εταιρειών διακίνησης εντύπων στη Γραμματεία της Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη 

Φλώρινα, στην οδό 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, με ευθύνη του προσφέροντα σε 
σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. 

Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον παραδοθούν 
σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την 
παραπάνω ώρα του Διαγωνισμού. 

 
3. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την προσφορά του σύμφωνα 

με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες του 
Διαγωνισμού». 
O «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει απαραίτητα στο επάνω αριστερά τμήμα να 

αναγράφει την επωνυμία του Διαγωνιζόμενου, την επαγγελματική του 
διεύθυνση, το όνομα και τηλέφωνο του αντικλήτου και επίσης τον τίτλο της 

προσφοράς: 
 
«Προσφορά για τον Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό 
ΔΑΝΠ/ΣΧΟΛΗΦΛΩ/2016  ΔΑΝΠ - 01»  
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ/ΔΑΝΠ  
στη Φλώρινα». 

 
 

Άρθρο 2 
Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών 

 
1. Η παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης αφορά στον καθημερινό (πλην αργιών και 

εορτών) καθαρισμό των χώρων του κτιρίου, των υαλοπινάκων & του 

περιβάλλοντος χώρου της Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα, στην οδό: 3ο χλμ 
Φλώρινας-Νίκης, συνολικής στεγασμένης επιφάνειας κατά προσέγγιση 

2.000τ.μ. 
 
2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί ότι διαθέτει για την παροχή υπηρεσίας 

καθαρισμού κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά εξοπλισμένο με τα 
απαραίτητα μέσα και εργαλεία και θα δηλώσει ότι, επισκέφτηκε τους χώρους 

όπου θα εκτελείται η εργασία αυτή και ότι λαμβάνει υπόψη του κάθε δυσχέρεια, 
η οποία μπορεί ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του προς τον ΔΕΔΔΗΕ και αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο 

κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε 
τυχόν επιβάρυνσή του πέραν του συμβατικού τιμήματος. 

 
 

3. Στα τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι με τους οποίους θα εκτελεστεί η παροχή 
υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου 

και αναλύονται τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών καθώς 
και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 
4. Η συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από 

την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, με δυνατότητα άσκησης 

δικαιώματος προαίρεσης του ΔΕΔΔΗΕ για 6μηνη παράταση με τους ίδιους όρους 
και τιμολόγιο προσφοράς. 

 
Άρθρο 3 

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 
 

1.   Γίνονται δεκτά για υποβολή προσφοράς, με τις προϋποθέσεις της παρούσας 

Διακήρυξης, Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού και διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό.  

Η εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα που θα καταθέτουν με την 
προσφορά. 
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2. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ότι 
επισκέφθηκαν τις υπόψη εγκαταστάσεις και ότι έλαβαν γνώση των τοπικών 

συνθηκών υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους μισθωτούς του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

3. Οι Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει επιπλέον να μην έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα  
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 
3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη 
νομοθεσία και για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή. 

 

4. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να 
τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

για το προσωπικό τους, που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του 
νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των 
όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.  
Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και 
των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, o ΔΕΔΔΗΕ. 

διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, 
διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία 
της σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του 

Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) του ΔΕΔΔΗΕ, που 
κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 206/30.09.2008 Απόφαση Δ.Σ. της Επιχείρησης o 

ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του ΚΕΠΥ, να αποκλείσει, με απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή 

οριστικά, τον Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από o 
ΔΕΔΔΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα 
λοιπά, θα εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΕΠΥ τoυ ΔΕΔΔΗΕ.». 
 

 

5. Εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 
καθώς και τις απαιτήσεις για την οικονομική κατάσταση του Διαγωνιζόμενου, οι 

οποίες καθορίζονται στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού», 
υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω 

ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις 
απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις.  
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να 
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αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα 
τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Το εν λόγω αποδεικτικό πρέπει να 

είναι, δεσμευτική Δήλωση Συνεργασίας υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο 
του τρίτου και από το διαγωνιζόμενο, με θεώρηση του γνησίου των 

υπογραφών, σύμφωνα με την οποία, η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα θα 
αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τo ΔΕΔΔΗΕ. Το εν 
λόγω αποδεικτικό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Φάκελο Β της Προσφοράς. 

 Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου 
καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα 

συμπεριληφθούν στη Σύμβαση. 
 

6. Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Διαδικασία, ότι 

Προσφορά η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια των ανωτέρω 
παραγράφων 1 έως 5 θα απορριφθεί. 

 

 
 

Άρθρο 4 
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 
Τα τεύχη της διακήρυξης μπορούν να παραληφθούν από το site της επιχείρησης 
www.deddie.gr μέσω του συνδέσμου «Διακηρύξεις / Πίνακες διακηρύξεων 

διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ / Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης 
Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης», ή, αδαπάνως και μόνο σε ηλεκτρονική 

μορφή, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τη Γραμματεία της Σχολής ΔΕΔΔΗΕ 
στη Φλώρινα, στην οδό 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης. Για κάθε πληροφορία σχετικά 
με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. 

Τουτζιαράκη Δ. στην ίδια διεύθυνση και στο τηλέφωνο 23850 23900. 
 

Η παραλαβή των τευχών σε ηλεκτρονική μορφή από τη Γραμματεία της Σχολής, 
μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού 
εργάσιμη μέρα και οι παραλαμβάνοντες πρέπει να δηλώσουν (υπογράφοντας τη 

σχετική απόδειξη παραλαβής) για λογαριασμό ποιού Φυσικού και Νομικού 
προσώπου τα ζητούν, δίδοντας τα πλήρη στοιχεία, διεύθυνση κ.λπ. 

 

http://www.deddie.gr/

