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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΟΑΕΣΜ/60045 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:« ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ              

                                       ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, Τ.Κ. 117 43, προσκαλεί 
κατά τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης  και σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 
(Βιβλίο ΙΙ), τους ενδιαφερομένους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει  τιμής, μεταξύ των τυπικά, τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, να 
καταθέσουν προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΦΥΛΑΞΗ 
ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού 
Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Υπηρεσίας διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων 
ευρώ (283.000,00 €) και σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. 
Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα μείωσης του συμβατικού 
αντικειμένου μέχρι 30%. 
 
Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. Οικονομικές 
προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Yπηρεσίας δεν θα γίνονται 
δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 
 

Σημειώνεται ότι κατά την ανάλυση του τιμήματος θα πρέπει να προκύπτει ότι τηρεί-
ται η Εργατική και ασφαλιστική Νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προ-
κύπτει η τήρηση των ανωτέρω, η προσφορά θα απορρίπτεται οριστικά. Οικονομικές 
προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας   δεν θα γίνονται 
δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 
Επίσης προσφορές κάτω του ελάχιστου νόμιμου μισθολογικού κόστους δεν θα γίνο-
νται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. Κατά τον υπολογισμό της Υπηρεσί-
ας το ελάχιστο νόμιμο μισθολογικό κόστος για το αντικείμενο του Διαγωνισμού, για 
εργαζόμενους άνω των 25 ετών με 0-3 έτη προϋπηρεσία, συμπεριλαμβανομέ-
νου ποσού για κάλυψη διοικητικών και λειτουργικών εξόδων, κρατήσεις υπέρ Δημο-
σίου και τρίτων και εύλογο κέρδος του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των Διακοσί-
ων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (267.500€). 
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Άρθρο 1 

 

Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό -  
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού 

 
1. Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό, είναι η Διεύθυνση Οργάνωσης, 

Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας, Διαμαντοπούλου 10, 117 43,  
Αθήνα, τηλ.: 210 9090370, fax: 210 9090378, www.deddie.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ε. Κολλάτο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
e.kollatos@deddie.gr). 

 

2. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
(ΔΟΑΕΣΜ – Πρωτόκολλο), οδός Διαμαντοπούλου 10, 117 43 Αθήνα, 4ος όροφος, 
στις 15.12.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών). 
 
Η αποσφράγιση θα γίνει στον 1ο όροφο - Γραφείο Συνεδριάσεων του κτηρίου 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της οδού Διαμαντοπούλου 10, 117 43 Αθήνα, στις 
16.12.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα 
συστήσει η Εταιρεία. 
 
Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 
εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης 
αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του προσφέροντος και εφεξής 
διαγωνιζόμενου σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. 
 
Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν 
σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο  της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την 
ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. 
 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα 
χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 
στους ενδιαφερόμενους. 
 

3. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την προσφορά του για την 
Παροχή Υπηρεσιών της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρο-
νται στους Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού.  
 

4. Οι Προσφορές που θα υποβληθούν θα αφορούν στο σύνολο των απαιτήσεων της 
παρούσας Παροχής Υπηρεσιών. 
Προσφορές που θα υποβληθούν για μέρος των απαιτήσεων της παρούσας 
Παροχής Υπηρεσιών δεν θα γίνονται αποδεκτές και θ’ απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 

5. Η προσφορά θα υποβληθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα πρέπει 
απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα 
και επίσης την ακόλουθη επισήμανση: 

http://www.deddie.gr/
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Άρθρο 2 

 
Περιγραφή, Τόπος και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσιών 

 
Α. Αντικείμενο 
 

Η Παροχή Υπηρεσιών αφορά τη διάθεση από τον Ανάδοχο ειδικευμένου φυλακτικού 
προσωπικού (security) ηλικίας άνω των 25 ετών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
φύλαξη των εγκαταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων, στελεχών και 
προσωπικού της Εταιρείας από εισβολή τρίτων και γενικά ενέργειες που ενδεχομένως 
να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή. 
 
Β. Τόπος 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελούνται στα καθοριζόμενα κτήρια / εγκαταστάσεις 
που αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα Κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 
Γ. Γενικές Παρατηρήσεις 
 
1. O Ανάδοχος και το προσωπικό του θα ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο τόσο της 

κείμενης νομοθεσίας όσο και του εσωτερικού κανονισμού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 
2. O Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί ότι διατηρεί και διαθέτει για την εργασία 

φύλαξης κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό (security) και εξοπλισμένο με τα 
απαραίτητα μέσα, ότι λαμβάνει υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία μπορεί 
ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς 
την Εταιρεία και αναλαμβάνει το συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας 
χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του πέραν του 
εργολαβικού ανταλλάγματος. 

 
3. O Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο κατά τις διατάξεις περί 

απαιτήσεων του Αστικού Κώδικα για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του 
προσωπικού του. Ο Ανάδοχος εγγυάται την τιμιότητα και την φερεγγυότητα του 
προσωπικού του. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πλημμελή 
εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ' αυτόν από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Επίσης υποχρεούται να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις 

Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης  
ΔΟΑΕΣΜ/60045/16.12.2016(Αριθμός διαδικασίας και Ημερομηνία) 
 

Παροχή Υπηρεσιών: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
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δραστηριότητές του. 
 

4. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την άμεση αντικατάσταση μέλους ή μελών 
του προσωπικού του Αναδόχου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σ' αυτήν 
άμεσα. 
 

5. Στα έγγραφα και τα τεύχη της Διακήρυξης της παρούσας Ανοικτής Διαδικασίας   
Διαγωνισμού περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι με τους οποίους θα εκτελεστεί η 
Παροχή Υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του 
Αναδόχου και αναλύονται τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσίας 
καθώς και η απαιτούμενη Τεχνική Περιγραφή. 

 
 
 

Άρθρο 3 

 
Χρόνος Εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών 

 

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα είναι για εννέα (9) μήνες από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.  

 
 

 

Άρθρο 4 

 
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό  

 

1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
 
 α)  ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή 
 β)  σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
 γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 1 της ως άνω 
ΣΔΣ ή 

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 
συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 

 
2. Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων Οικονομικών Φορέων για να γίνουν δεκτές 

θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 

- Να διαθέτουν πιστοποιητικά από τον εργοδότη ότι έχουν εκτελέσει παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων την 3ετία (2013-2015) συνολικού ποσού 
τουλάχιστον 280.000€,  ποσό που μπορεί να  προκύπτει ως άθροισμα το πολύ 
δύο συμβάσεων στον ίδιο εργοδότη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 
- Να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, τον κατάλληλο τεχνικό, μηχανολογικό εξο-

πλισμό και να είναι κάτοχοι πιστοποίησης εργασιών κατά ISO 9001:2008 για 
υπηρεσίες φύλαξης ή μεταγενέστερης έκδοσής του, που να είναι σε ισχύ. 
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- Να έχουν συνολικά την περίοδο 2013-2015 κύκλο εργασιών συνολικού ποσού 1 
εκατ. Ευρώ κατ’ ελάχιστον. Επίσης να μην εμφανίζουν ζημιές, προ φόρων, σε 
περισσότερα από ένα έτη εκ των ετών 2013-2014-2015. 

 
- Να προσκομίσουν κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις 

φύλαξης δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων που έχουν ανατεθεί στον προσφέρο-
ντα την περίοδο 2013-2015, ο οποίος θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής ε-
κτέλεσης από τους αντίστοιχους εργοδότες για κάθε  παροχή υπηρεσιών. 

 
- Να υποβάλουν βεβαιώσεις τραπεζών που να αποδεικνύουν ότι ο υπόψη Ανάδο-

χος διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το ποσό των 280.000€. 
 
- Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες οι οποίες σύμφωνα με τις Αναλυτικές 

Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του ΙΚΑ του τελευταίου εξαμήνου, απασχολούν του-
λάχιστον 25 μισθωτούς πλήρους απασχόλησης στο αντικείμενο της φύλαξης.  

 
- Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, 

σύμφωνα με το Νόμο 2518/1997,ΦΕΚ164Α΄ όπως σήμερα ισχύει. 
 
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου που ασκεί το επάγγελμά του 

με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά του (παροχή υπηρεσιών φύλα-
ξης). 

 
- Έγκριση άδειας για χρήση στολών για το προσωπικό της, σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του ΑΝ 1342/38 και του Νόμου 
2518/1997. 

 
- Υπεύθυνη δήλωση χρησιμοποίησης αλεξίσφαιρου γιλέκου σύμφωνα με την υ-

πουργική απόφαση  1016/109/151-α΄(ΦΕΚ Β΄2039/22.09.2009). 
 

3. Τα παραπάνω πρέπει να προκύπτουν:  
 
- από τους ισολογισμούς του υποψηφίου ή, αν ο υποψήφιος δεν έχει υποχρέωση 

σύνταξης τέτοιων, από άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του, που τηρούνται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και ανταποκρίνονται σε 
όλους τους προβλεπόμενους τύπους.  

 
- Σε περίπτωση κάθε μορφής Ένωσης Οικονομικών Φορέων, οι απαιτήσεις της ε-

μπειρίας θα πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον από ένα μέλος της. 
 
- Σε περίπτωση κάθε μορφής Ένωσης Οικονομικών Φορέων, τα μέλη της   μπο-

ρούν να πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια οικονομικής – χρηματοοικονομικής ε-
πάρκειας. 

 
- Οι απαιτούμενες προϋπηρεσίες   πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα (Βε-

βαιώσεις τρίτων που να αφορούν σε υπηρεσίες του συγκεκριμένου αντικειμένου 
οι οποίες παρασχέθηκαν ικανοποιητικά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, που 
θα κατατεθούν με την προσφορά. 

 
- Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η μη επιβολή με-

γάλων ή και επανειλημμένων ποινικών ρητρών, η έντεχνη, άρτια και έγκαιρη 
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ολοκλήρωση της Σύμβασης/Συμβάσεων που είχε αναλάβει ο Διαγωνιζόμενος στο 
παρελθόν αποδεικνύουν την ανωτέρω συνέπειά του. 

 
- Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει επιπλέον να μην έχουν καταδικαστεί 

με  τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 
παρ. 2.3 των Όρων και Οδηγιών αδικήματα.   

    Επίσης οι οικονομικοί φορείς δεν θα πρέπει να  τελούν σε πτώχευση,  , ή σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή σε αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
σε αναστολή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 

 
- Μέλος Προσφέρουσας Σύμπραξης Επιχειρήσεων ή Κοιν/ξίας δεν μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα και μέλος άλλης Προσφέρουσας Σύμπραξης Επιχειρήσεων ή 
Κοιν/ξίας ούτε να υποβάλει μεμονωμένη Προσφορά στη Διαδικασία, εφόσον αυ-
τό οδηγεί σε νόθευση του ανταγωνισμού. 

    Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο. 

 
4. Οικονομικός φορέας που θα υποβάλλει περισσότερες της μίας (1) προσφορές, θα 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 
    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 2 
καθώς και τις απαιτήσεις για την οικονομική κατάσταση του Διαγωνιζόμενου, 
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 απο-
δείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα τα 
απαραίτητα μέσα και αναγκαίους πόρους για την εκτέλεσή της. Το εν λόγω απο-
δεικτικό μπορεί 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 τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

    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.    Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπου-
δών και τα επαγγελματική προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή 
των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική ε-
μπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φο-
ρέων, μόνον αν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτού-
νται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 
στοιχεία, επί νομίμως υποβληθέντων εγγράφων από τους Διαγωνιζόμενους, κατά 
την αξιολόγηση των προσφορών.  
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Σε καμία περίπτωση τα στοιχεία αυτά δεν θα πρέπει να αποτελούν αντιπροσφορά. 
Ειδικότερα ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρι-
νίσουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς 
και το περιεχόμενο της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους μέσα σε εύλογη 
προθεσμία που δεν μπορεί να είναι συντομότερη των επτά (7) ημερών. Η παροχή 
της δυνατότητας διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης είναι υποχρεωτική για το ΔΕΔΔΗ-
Ε, αν επίκειται αποκλεισμός του προσφέροντα.  
 

6. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες της μίας   προσφορές με το ίδιο α-
κριβώς χαμηλότερο τίμημα, ο  Ανάδοχος θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση. 

 
7. Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Διαδικασία, ότι Προ-

σφορά η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια των ανωτέρω παρα-
γράφων 1 έως 6 θα απορριφθεί. 

 
8. Ο οικονομικός φορέας θα αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 

που προτίθεται να αναθέσει σε μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Στο πρόσωπο των υπεργολάβων δεν πρέπει να συ-
ντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του υποψήφιου αναδόχου, ενώ  δεν τίθεται όριο υ-
περγολαβικής ανάθεσης επί της αξίας της σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 5 

 
Λόγοι αποκλεισμού 

 
  

1.  Αποκλείεται υποχρεωτικά οικονομικός φορέας αν προκύπτει ότι υπάρχει εις βάρος 
του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 παρ. 2.3 των Όρων και Οδηγιών (73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). Η υπο-
χρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών πε-
ριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους δια-
χειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβου-
λο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των ι-
διωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) το Διαχειριστή. 

2.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώ-
σεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευ-
τική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφά-
λισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Ο λόγος απο-
κλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3.   Παρέκκλιση από τους παραπάνω λόγους αποκλεισμού μπορεί να χορηγείται, για 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, και σε περιπτώσεις που ο αποκλεισμός 
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θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενη-
μερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώ-
σεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα αποτροπής της οφει-
λής. 

4.  Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) αν έχει περιέλθει σε γνώση του αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που επι-
βάλλονται στους οικονομικούς φορείς με βάση την περιβαλλοντική και την εργα-
τική νομοθεσία,  

β) αν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυ-
γίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθα-
ριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβα-
σμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) αν η υπηρεσία διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρα-
σμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φο-
ρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) αν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

ε) αν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμ-
βασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θερα-
πευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

στ) αν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέ-
λεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημό-
σιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ ή προηγούμενης σύμ-
βασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προη-
γούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσί-
ας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει απο-
κρύψει τις πληροφορίες αυτές,  

η) αν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληρο-
φορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον απο-
κλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
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θ) Εάν η υπηρεσία μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμ-
φιβάλω την ακεραιότητά του. 

5.  Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που συνι-
στούν λόγους αποκλεισμού μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν, για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συ-
ντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Άρθρο 6 

 

Τύπος Ένωσης Οικονομικών Φορέων οποιασδήποτε μορφής 
 

1. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη Επιχειρήσεων (Consortium) 
ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων ή ένωση Οικονομικών Φορέων οποιασδήποτε μορφής, θα υπο-
βληθεί δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στη Σύμπραξη ή Κ/Ξ  ή  ένω-
ση  ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις συνέστησαν τη Σύμπραξη ή Κ/Ξ ή ένωση για να 
αναλάβουν την παροχή Υπηρεσιών μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και εκτέλεση των 
εργασιών, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 
Στην παραπάνω Δήλωση θα δηλώνονται και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους 
ή το τμήμα των εργασιών που θα αναλάβει κάθε μέλος της Σύμπραξης, ενώ σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας, θα υποβληθεί και το σχετικό Κοινοπρακτικό στο οποίο θα 
φαίνονται τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 

 

2. Επίσης, σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων οποιασδήποτε μορφής και 
στο βαθμό που η προσφορά του αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέ-
λεση διακεκριμένου τμήματος των εργασιών και το δικαιούμενο γι’ αυτό τίμημα 
από κάθε μέλος της  Ένωσης Οικονομικών Φορέων οποιασδήποτε μορφής, με συ-
νέπεια να μην είναι δυνατή η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της σύμφωνα με 
την ελληνική φορολογική νομοθεσία, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την 
υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοι-
νού τιμολόγηση. 
 

3. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της Σύμπραξης ή Κ/Ξ ή  
Ένωσης Οικονομικών Φορέων οποιασδήποτε μορφής και θα τεθεί διάταξη στο 
Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ ή  Ένωσης Οι-
κονομικών Φορέων οποιασδήποτε μορφής ενέχονται και ευθύνονται έναντι της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, 
θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμ-
βασης θα ελέγχεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η ουσιαστική συμμετοχή στη Σύμπραξη ή 
Κ/Ξ  ή Ένωση  Οικονομικών Φορέων οποιασδήποτε μορφής όλων των μελών της. 
 
Εφόσον συντρέχει η περίπτωση των προηγούμενων παραγράφων, τότε για την 
υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγ-
γράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 
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Άρθρο 7 

 
Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

 
1. Ο Ανάδοχος καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν 

απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 
για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στo πλαίσιo της Σύμβασης συμπε-
ριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι 
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων 
από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, 
της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών του 
προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων κλπ. 

 
Ειδικότερα θα τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου 3863/ 
15.07.2010 (ΦΕΚ/Α/115) και οι διατάξεις του Άρθρου 22 του Νόμου 
4144/18.04.2013 (ΦΕΚ/Α/88). 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, θα καταγ-
γέλλεται η Σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρεία. 

 
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφα-

λιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, 
που απασχολούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δι-
καίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρου-
μένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία 
της Σύμβασης.  

 
 

Άρθρο 8 

 
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισµού  

 
 

Η διάθεση των τευχών της Διακήρυξης γίνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μέσω της ι-
στοσελίδας www.deddie.gr μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Οι παραλήπτες των τευχών της Διακήρυξης θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω 
της παραπάνω ιστοσελίδας για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 
επ' αυτής. 
 
Οι παραλήπτες των τευχών της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το 
αντίτυπο της Διακήρυξης από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιε-
χομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.– Διεύθυνση Οργάνω-
σης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας (Τομέας Ασφάλειας Εγκατα-
στάσεων), Διαμαντοπούλου 10, 117 43,  Αθήνα, τηλ.: 210 9090370, fax: 210 
9090378, και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 
 
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πλη-
ρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θ' απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

http://www.deddie.gr/


 

 

12 

 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά τη 
διάρκεια ανάρτησής της να ελέγχουν τακτικά για τυχόν συμπληρωματικά στοι-
χεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής. 
 
Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του ανωτέρω ηλεκτρονικού 
εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 
 
 
 
 

Άρθρο 9 

 
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με τηλε-
ομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της Διακήρυξης μέχρι την 5.12.2016 ημέρα Δευτέρα.  
 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευ-
κρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους 
έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική για την υποβολή των προσφορών. 
 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.– Διεύθυνση Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας (Το-
μέας Ασφάλειας Εγκαταστάσεων), Διαμαντοπούλου 10, 117 43,  Αθήνα, τηλ.: 
210 9090370, fax: 210 9090378. 
 
Κανείς εκ των υποψηφίων Αναδόχων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να επικα-
λεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων θα γίνεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): e.kollatos@deddie.gr.   
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