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Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
Λ. Συγγρού 112, Αθήνα 
 
 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 
 

ΔΠΝ/ 4001580/2016 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «Ταχυμεταφορά υπηρεσιακών εγγράφων, δεμάτων και πακέτων της  
                             Περιοχής Κω από και προς νησιωτικούς και χερσαίους προορισμούς».  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ), με 
Έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Αθήνα, παρατείνει το χρόνο υποβολής προσφορών 
για την ανάδειξη Αναδόχου της παροχής υπηρεσιών  «Ταχυμεταφορά υπηρεσιακών εγγράφων, 
δεμάτων και πακέτων της Περιοχής Κω αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών», 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. 
 

Άρθρο 1ο 
Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό 

Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών 
 

1. Η αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό,  η οποία είναι υπεύθυνη για κάθε θέμα που έχει σχέση με 
αυτόν, είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών, οδός Λεωφ. Συγγρού 112, Αθήνα, (Τ.Κ. 11741), τηλ. 
210 9008792. 
 
2.  Τόπος υποβολής των προσφορών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  /  ΔΠΝ /  Λ.  Συγγρού 112  -  ΑΘΗΝΑ,  Πρωτόκολλο          
(510 γραφείο), 5ος όροφος. 
 
3. Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/08/2016.  
Προσφορές μπορούν επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης 
εντύπων στο πρωτόκολλο της Αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας, με ευθύνη του προσφέροντος 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  
10/08/2016 και ώρα 14:00 μμ. 
 
4. Ημερομηνία αποσφράγισης των Φακέλων Α και Β των προσφορών ορίζεται η 11/08/2016 και ώρα 
10:00πμ, στον 1ο όροφο και δύναται να παρίσταται όποιος διαγωνιζόμενος επιθυμεί. 
 
5. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την προσφορά του σύμφωνα με όσα λεπτομερώς 
αναφέρονται στο τεύχος Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού. 
 
Ο Φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα στο επάνω αριστερά τμήμα του να αναγράφει την επωνυμία 
του Διαγωνιζομένου, την επαγγελματική του διεύθυνση, το όνομα και τηλέφωνο του αντικλήτου εάν 
και εφόσον αυτό απαιτείται και επίσης τον τίτλο της προσφοράς: 
 

Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΝ/4001580-2016 
           «Ταχυμεταφορά υπηρεσιακών εγγράφων, δεμάτων και πακέτων της Περιοχής Κω». 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

Άρθρο 2ο 
Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσιών 

 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την έγκαιρη και εμπρόθεσμη ταχυδρομική μεταφορά υπηρεσιακών εγγράφων, 
δεμάτων και πακέτων του ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΝ / Περιοχή Κω από και προς νησιωτικούς και χερσαίους 
προορισμούς,  με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια,  από το σημείο παραλαβής μέχρι τον 
προορισμό τους. 
 

Άρθρο 3 
Διάρκεια εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών 

 
Ο χρόνος εκτέλεσης της Παροχής θα είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24)  μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. 

Άρθρο 4 
Κριτήρια για την ανάθεση του Έργου-κατακύρωση Διαγωνισμού 

 
Με το διαγωνισμό επιδιώκεται η ανάδειξη Αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική 
εκτέλεση του Έργου. Για την ανάδειξη Αναδόχου αποτελεί κύριο κριτήριο η μικρότερη προσφορά στην 
διεκπεραίωση αποστολών στους χερσαίους και νησιωτικούς προορισμούς.  
 
Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπόκειται στη κρίση της Προϊστάμενης Αρχής που στην 
προκειμένη περίπτωση είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και γίνεται μετά από 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τον Ανάδοχο από το γραφείο προμηθειών της 
ΔΠΝ. Στην Σύμβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν: 
 
α)  Οι όροι που αναφέρονται στην Διακήρυξη αυτή και τα παραρτήματά της. 
β)  Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων. 
γ)  Κάθε τι που τυχόν θα συμφωνηθεί πλέον της Διακήρυξης και της προσφοράς,  μέχρι και την 
υπογραφή της Σύμβασης αυτής.  
 
Ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή 
της και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί οποιαδήποτε προσφορά, ο 
Διαγωνιζόμενος υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής κ.λ.π.). 
 

Άρθρο 5 
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

 
Στο Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν Νομικά Πρόσωπα - Ελληνικές Επιχειρήσεις οι οποίες 
διαθέτουν προσωπικό για Ταχυδρομική μεταφορά εγγράφων, με δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και Νομικά 
Πρόσωπα - Επιχειρήσεις χωρών της Ε.Ε., για κατηγορίες Παροχής Υπηρεσιών ανάλογες με αυτή που 
δημοπρατείται και που, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν 
την εκτέλεση τέτοιων Παροχών Υπηρεσιών. 

                                                                Άρθρο 7ο 
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 
Η Πρόσκληση και τα Τεύχη του Διαγωνισμού,  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (site)  της ΔΕΔΔΗΕ AE 
www.deddie.gr. 
 

Η  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

http://www.deddie.gr/

