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ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ /ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 113 

ΑΙΓΙΟ. 

   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  Z060 5002981 

 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε./ΔΠΠ-

Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας του κτιρίου του ΔΕΔΔΗΕ 

στο Αίγιο επί της οδού Κορίνθου 113, αποτελούμενου από τους εξής χώρους: Ισόγειο ,υπόγειο 

και ημιόροφος, καθώς και το τμήμα του εξωτερικού χώρου έμπροσθεν της εισόδου του κτιρίου 

για τον ΔΕΔΔΗΕ,  συνολικού εμβαδού 1.100 τμ.περίπου , για δύο έτη , σύμφωνα με τους 

παρακάτω όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας που εκδίδει την Διακήρυξη 

Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

  

1.1. Η Υπηρεσία που εκδίδει την Διακήρυξη είναι η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ/ΔΠΠ-Η, τηλ. 26910 

22401 

1.2. Τόπος υποβολής των προσφορών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ, Κορίνθου 113 

25100 ΑΙΓΙΟ ,ΙΣΌΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΊΟ Τομέα Υποστήριξης. 

1.3. Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-6-2016 και ώρα 11:00πμ 

(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  

22-06-2016 και ώρα: 12:00πμ στον ισόγειο  του κτιρίου της Κορίνθου 113, γραφείο 

Tομέα Υποστήριξης. 

1.4. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 

Διαγωνιζόμενου και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να 

συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς  και το τίμημα να είναι αποκλειστικά σε 

ΕΥΡΩ. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής υπερισχύει η 

ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση έστω και μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά άκυρη. 

 Οι τιμές μονάδας που προσφέρει κάθε διαγωνιζόμενος στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

          περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του  

          Διαγωνιζόμενου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

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, η οποία θα γνωστοποιείται με κατάθεση αντιστοίχων βεβαιώσεων για τις εργολαβίες που 

έχουν εκτελέσει. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της εργασίας 

 

3.1. Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάθεση της εργασίας για την καθαριότητα τμήματος 

του κτιρίου της ΔΠΠ-Η /Περιοχή Αιγίου, επί της Κορίνθου 113. 

3.2. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα καθορισμένα στη Σύμβαση που συνοδεύει την 

παρούσα διακήρυξη και τις εντολές, οδηγίες και υποδείγματα της Επιχείρησης. 

3.3. Τα μέσα και υλικά καθαρισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο. 



Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, σακούλες απορριμμάτων  και υγρό σαπούνι χεριών  

διατίθενται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

3.4. Για την καθαριότητα τμήματος του κτιρίου επί της Κορίνθου 113 ΑΙΓΙΟ (συνολικού 

εμβαδού 1.100 τμ.περίπου),  απαιτούνται ένα εως δύο (1-2) άτομα με τετράωρη 

απασχόληση το καθένα, καθημερινά για πέντε ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 

μέσα στο ωράριο εργασίας του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για τους χώρους των γραφείων 

που κλειδώνουν μετά το πέρας του ωραρίου του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ(π.χ Διαχείριση 

και κυλικείο) και για τους υπόλοιπους χώρους όπου θα γίνεται μετά το τέλος ωραρίου 

λειτουργίας του προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο καθαρισμός στους 

χώρους  που κλειδώνουν μετά το πέρας του ωραρίου του προσωπικού, θα γίνεται μέσα 

στο ωράριο λειτουργίας του προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν υποδείξεως των αρμοδίων 

οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ. Ο καθαρισμός θα γίνεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 

εργασιών καθαρισμού στο σχέδιο Σύμβασης. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

 

Η διάρκεια  ισχύος της  Σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης +50%, -30% 

όπως ορίζεται στον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών της Επιχείρησης άρθρο 11 

§4.1, εφόσον στο μεταξύ δεν καταγγελθεί εγγράφως από τους συμβαλλόμενους.  

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

Όλα τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας Διακήρυξης, τα υπό στοιχεία 1.1 

έως 1.5 (συνολικά 5), διατίθενται χωρίς χρέωση σε έντυπη μορφή  από την Περιοχή Αιγίου 

Κορίνθου 113, γραφείο Τομέα Υποστήριξης  και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν, 

το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της  ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή 

μέχρι και την 21-06-2016, κάθε εργάσιμη ημέρα μεταξύ των ωρών 08:00 έως 14:00. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Περιεχόμενο Προσφοράς 

 

Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της Εργασίας και 

στο πάνω μέρος αριστερά, ο τίτλος του διαγωνιζόμενου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το 

όνομα, η διεύθυνση και τα τηλέφωνα του εκπροσώπου και του αντικλήτου του. 

 

Εντός του κυρίου αυτού φακέλου θα τοποθετηθούν δύο φάκελοι. Ο πρώτος φάκελος θα περιέχει 

την Τεχνική Προσφορά με όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί καθώς και την εγγύηση συμμετοχής 

και ο δεύτερος φάκελος θα περιέχει την οικονομική προσφορά, δηλαδή το έντυπο «Οκονομική 

Προσφορά»,  και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.2. του παρόντος άρθρου και 

θα έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη .  Ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς θα αναγράφει εξωτερικά: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ. Z060 5002981 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΙΓΙΟΥ φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει εξωτερικά: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ. Z060 5002981 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΠ-Η/ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ . 

Επισημαίνεται ότι η τιμή προσφοράς πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ ανά μήνα. 

 

6.1 Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω 

στοιχεία   (τυπικές προϋποθέσεις): 

6.1.1 Πιστοποιητικό (Απόσπασμα) Ποινικού Μητρώου όπου θα φαίνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν 

έχει καταδικαστεί, ή αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του 

διαγωγή με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία 

ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα 



και ότι έχει υποβάλει αίτηση για την έκδοση Ποινικού Μητρώου, προσκομίζοντας 

επικυρωμένο αντίγραφο της. Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως, να 

υποβάλλει στην Υπηρεσία το Ποινικό Μητρώο αμέσως μετά την έκδοση του. 

6.1.2 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του Διαγωνιζόμενου, από το      

 οποίο να προκύπτει ότι : 
► Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε εκκρεμεί εναντίον του αίτηση για 

κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης. 

► Δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ούτε εκκρεμεί εναντίον του αίτηση για να 

τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 

 

6.1.3 Συμπληρωμένη και υπογραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, που χορηγήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, 

  σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης και των τευχών της, 

 καθώς και των τυχόν γραπτών τροποποιήσεων τους από τον ΔΕΔΔΗΕ , σχετικά με τη 

 γνώση των τοπικών συνθηκών της εργασίας κλπ. 

 

6.1.4 Σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν τροποποιήσεις, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 

 υποβάλουν τα έγγραφα των τροποποιήσεων μονογεγραμμένα από αυτόν που υπογράφει 

 την  προσφορά. 

 

6.1.5 Ο διαγωνιζόμενος θα δηλώσει την εμπειρία του, καταθέτοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις 

(βεβαιώσεις, τιμολόγια, ΑΠΥ) που περιγράφουν τα κυριότερα «έργα» που έχει φέρει σε 

πέρας επιτυχώς την τελευταία, πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού, πενταετία, όμοια ή 

παρεμφερή με το δημοπρατούμενο έργο. Επιπλέον ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 

υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις, τιμολόγια, ΑΠΥ) ότι παρέχει υπηρεσίες και σε 

άλλους εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

  

6.1.6 Ασφαλιστική ενημερότητα από ΟΑΕΕ ή ΤΣΜΕΔΕ ή οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό 

οργανισμό του υπεύθυνου ή των υπεύθυνων της Διαγωνιζόμενης εταιρίας ή ατομικής 

επιχείρησης, που να είναι σε ισχύ την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, (πρωτότυπη 

ή ακριβές φωτοαντίγραφο). Επίσης ασφαλιστική ενημερότητα της διαγωνιζόμενης εταιρίας 

ή ατομικής επιχείρησης από το ΙΚΑ για το προσωπικό που απασχολούν, που να είναι σε 

ισχύ την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών,(πρωτότυπη ή ακριβές φωτοαντίγραφο) . 

 

6.1.7  Σχετικό εταιρικό αν είναι Ανώνυμη Εταιρία, ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ, ενώ αν είναι προσωπική  

         Επιχείρηση θα προσκομίζεται σχετικό έγγραφο έναρξης λειτουργίας της,( επικυρωμένα  

         φωτοαντίγραφα τόσο για το εταιρικό, όσο και για το έγγραφο έναρξης λειτουργίας). 

 

6.1.8 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει τα εξής : 

►  ότι θα διαθέσει προσωπικό ασφαλισμένο σε αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο (ΙΚΑ κλπ.), 

►  ότι το προσωπικό αυτό θα συνδέεται με τον ίδιο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, 

► ότι θα χρησιμοποιεί το προσωπικό αυτό για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας 

προκήρυξης, 
►  ότι η παροχή των υπηρεσιών ή η εκτέλεση του Έργου δεν θα γίνεται αποκλειστικά ή 

κατά κύριο λόγο από τον ίδιο τον αντισυμβαλλόμενο με τον ΔΕΔΔΗΕ δια της 

προσωπικής του εργασίας, αλλά ότι για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτεί το 

Έργο ο αντισυμβαλλόμενος (Ανάδοχος) θα διαθέτει επαρκείς σε αριθμό υπαλλήλους 

ασφαλισμένους ως ανωτέρω, 

►  ότι θα εκτελεί έργα και θα παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες, φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και όχι αποκλειστικά στον ΔΕΔΔΗΕ και ότι υποχρεούται να 

εξακολουθήσει να πράττει τούτο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης ή τυχόν 

παράτασης της. 

 

6.1.9. Έγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου ως εξής : 

 

6.1.9.1     Όταν είναι Α.Ε. 
♦  Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης στα οποία δημοσιεύθηκε το καταστατικό της 

Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του. 
♦  Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών σχετικά με την συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε σώμα. 

♦ Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που 

να μνημονεύει τους παρόντες Συμβούλους και να περιλαμβάνει απόφαση με την οποία 



να παρέχεται εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον προκείμενο 

διαγωνισμό. 
♦  Τα πρόσωπα που ορίζονται από το καταστατικό της να εκπροσωπούν την Εταιρεία. 

♦  Βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορίου ή της αρμόδιας Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας 

ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν 

τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. 

♦   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι κανένα μέλος του Δ.Σ. και ο Νομικός Σύμβουλος 

της Εταιρείας δεν είναι βουλευτής. 

 

6.1.9.2 Όταν είναι Ε.Π.Ε. 

 
♦  Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης στα οποία δημοσιεύθηκε το καταστατικό της 

Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του. 
♦ Βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και 

τυχόν τροποποιήσεων που έγιναν μετά την έκδοση αυτού. 

♦  Απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, με την οποία παρέχεται η έγκριση 

συμμετοχής της εταιρείας στον διαγωνισμό. 
♦  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι στην Εταιρεία υπό την επωνυμία «………...» 

καθήκοντα Διευθυντή, Διαχειριστή, Διοικητικού και Νομικού Συμβούλου εκτελούν οι 

εξής : 

Διευθυντής ο κ. ……………………………………… 

Διαχειριστές οι κ.κ. ………………………………….. 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή άλλοι Διοικητικοί Σύμβουλοι : 

οι κ.κ. ………………………………………..,εκ των οποίων κανείς δεν είναι βουλευτής. 

 

 

 

 

 

6.1.9.3  Όταν είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

 
♦ Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας και κάθε τροποποίησης  

   του. 
♦ Βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα περί κατάθεσης του  

   Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων που έγιναν μετά την έκδοση αυτού. 

♦ Έγκριση του ή των διαχειριστών για συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό. 

♦ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι στην Εταιρεία υπό την επωνυμία  

«…………………....»   

   καθήκοντα Διευθυντή, Διαχειριστή, Εκπροσώπου Διοικητικού Συμβούλου εκτελούν οι 

εξής : 

   Εκπρόσωπος και Διαχειριστής ο κ. ………………………………….. 

   Διευθυντής ο κ. ……………………………………… 

   Ομόρρυθμα μέλη ή Ετερόρρυθμα οι κ.κ. ………………………………….. 

   Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή και άλλοι Διοικητικοί Σύμβουλοι : 

   οι κ.κ. ……………………………………….., 

   εκ των οποίων κανείς δεν είναι βουλευτής. 

 

6.1.9.4   Όταν είναι ατομική επιχείρηση, 

 
♦  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι το πρόσωπο στο οποίο ανήκει η εταιρεία δεν είναι  

   Βουλευτής. 

  

6.1.10  Εγγύηση συμμετοχής από αναγνωρισμένη Τράπεζα, η οποία  να είναι διαμορφωμένη  

            όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη αξίας:πεντακοσίων τριάντα  €        

            (530,00 €).Αποκλείεται το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.  

 

6.1.11    Φορολογική ενημερότητα της διαγωνιζόμενης εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης για  

              συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για κάθε νόμιμη χρήση που να είναι σε ισχύ την ημέρα  

              αποσφράγισης των προσφορών,(πρωτότυπη ή ακριβές φωτοαντίγραφο) 

 

6.2   Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά :  

  



 

6.2.1 Συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο Οικονομικής  Προσφοράς  

            

  

6.2.2 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Νόμου 3863/2010 , ο κάθε συμμετέχων θα 

πρέπει, να δηλώσει εγγράφως  τα κάτωθι στοιχεία : 

 

1. Τον αριθμό των εργαζομένων 

2. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

6. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

 

Μη δήλωση των παραπάνω στοιχείων επιφέρει ποινή αποκλεισμού. 

 

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να υπολογίζουν εύλογο 

ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού 

τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως οφείλουν 

να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

Απόκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.   
Μετά την κατάθεση του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται  ως  

απαράδεκτη,  κάθε  τροποποίηση  της  προσφοράς  ή  απόκρουση όρου της προκήρυξης.  

Διευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο του 

ΔΕΔΔΗΕ, που είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφράγισης του Διαγωνισμού.  

 

Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΚΥΡΗ  ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ. 

Η Χαμηλότερη προσφορά, αποτελεί κριτήριο για την ανακήρυξη του Αναδόχου. Μειοδότρια 

Εταιρεία θα ανακηρυχθεί αυτή που θα έχει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Παράδοση αποσφράγιση και αποκλεισμός Προσφορών 

 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη στο Άρθρο 1. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω Όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία : 

 

α)  Αποσφραγίζεται ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και στη συνέχεια ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο φάκελος της «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν αποσφραγίζεται αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης και κατόπιν τοποθετείται, μαζί με 

όλους τους υπόλοιπους φακέλους των άλλων προσφορών σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος 

υπογράφεται, σφραγίζεται και φυλάσσεται από το παραπάνω Όργανο. 

 

β)  Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 

που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά, με φαξ, με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο). 



 

γ)  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

 

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή τηρεί πρακτικά. 

 

Προσφορές που θα είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη 

συνοδευόμενες από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνες με τους υποχρεωτικούς όρους 

της Διακήρυξης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

 

Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης, κλπ) δεν γίνονται 

δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο οι απορριπτόμενοι και μόνο για τους λόγους που 

 απορρίφθηκαν, όταν: 

 

- Η επιτροπή αποσφράγισης προβεί σε απόρριψη προσφοράς για αποκλίσεις ή παραλείψεις των 

 περιεχομένων του «ΦΑΚΕΛΟY ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 Ενστάσεις που υποβάλλονται από τρίτους ή από Διαγωνιζόμενους για θέματα που αφορούν  σε 

       άλλο Διαγωνιζόμενο ή που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν γίνονται δεκτές. 

 Επίσης δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται στην παρούσα 

 Διακήρυξη, ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων. 

 

2. Οι ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή 

 τους. 

 Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, δεν 

 αναστέλλει τη διαδικασία του αλλά τίθεται υπόψη μόνο στο εξουσιοδοτημένο όργανο που  θα 

 κατακυρώσει το Διαγωνισμό. 

 

3.   Οι Ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξαιτίας του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα 

      γίνονται δεκτές μόνο  εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποσφράγισης και 

      εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Περιοχής Αιγίου, οδός  Κορίνθου 113τκ 25100 ΑΙΓΙΟ, 

      Πάτρα, τηλ. 26910-22401 μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή 

      αποσφράγισης θα ανακοινώσει στους διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του ελέγχου του  

      «ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».   

      Η απόφαση επί των ενστάσεων θα λαμβάνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της 

      Επιχείρησης μετά από σχετική πρόταση της επιτροπής αποσφράγισης. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Με την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή 

Προμηθειών όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Ανάδοχο 

την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή 

η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει με την προσφορά του πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους 

όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που κατά την 

εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τεχνικά μη αποδεκτή όποια προσφορά δεν πληροί τις 

τεχνικές της απαιτήσεις. 

 

Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών ανακοίνωση στοιχείων των προσφορών δεν θα 

δίδεται δημόσια ή ιδιαίτερα καμία πληροφορία για τα περιεχόμενα των προσφορών και των 

εγγράφων τους, εκτός αν συμφωνεί σ’ αυτό με έγγραφο του ο Διαγωνιζόμενος για την προσφορά 

του οποίου ζητήθηκε η πληροφορία. 



 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Εγγυήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, πρέπει να κατατεθεί από κάθε Διαγωνιζόμενο, εγγύηση 

συμμετοχής ύψους  530,00 € .  

Η παραπάνω εγγύηση θα έχει τουλάχιστον τρίμηνη ισχύ από την ημέρα αποσφράγισης των 

τεχνικών προσφορών του Διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον συμμετέχοντα στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.  Οι 

εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)  

ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Κριτήρια για την ανάθεση της Εργασίας– Κατακύρωση Διαγωνισμού 

 

Με τον διαγωνισμό επιδιώκεται η ανάδειξη Αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και 

οικονομική εκτέλεση της Εργασίας. Για την ανάδειξη Αναδόχου αποτελεί κύριο κριτήριο η 

μικρότερη προσφορά, επίσης συνεκτιμάται κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση των μελών της 

Επιτροπής στοιχείο σχετικά με την εμπειρία, ικανότητα και αξιοπιστία του διαγωνιζόμενου, για 

την καλή και έγκαιρη εκτέλεση της Εργασίας, είτε από τα στοιχεία που ο διαγωνιζόμενος έχει 

υποβάλει με την προσφορά του, είτε από αυτά που τυχόν θα συγκεντρώσει η Επιτροπή από δική 

της έρευνα. 

Η έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού υπόκειται στην κρίση της Προϊστάμενης Αρχής, 

όπως αυτή ορίζεται από τους Κανονισμούς της Επιχείρησης, και γίνεται μετά από εισήγηση της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τον Ανάδοχο από την Έδρα/ΔΠΠ-Η. 

Στη 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. Δηλαδή η Διακήρυξη, τα επιπλέον προσφερθέντα, καθώς και τα 

όσα επιπλέον συμφωνηθούν, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Σύμβασης – έστω 

και αν τυχόν από παράλειψη δεν αναφερθούν σ’ αυτήν ρητά – και θα υπερισχύουν σε περίπτωση 

αμφισβητήσεων. 

 

Ο Εργολάβος 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 κλπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Επιφυλάξεις και δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης καθώς και όλων των άλλων στοιχείων και 

τευχών του Διαγωνισμού. 

 



Ο ΔΕΔΔΗΕ  επιφυλάσσεται να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη Διακήρυξη και τα 

έγγραφα και στοιχεία με την προϋπόθεση ότι θα κάνει χρήση του δικαιώματός του αυτού το 

αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα υποβληθούν οι 

προσφορές. 

 

Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται γραπτώς ή δια του τύπου σε όσους πήραν 

την Διακήρυξη και τα έγγραφα που την συνοδεύουν. 

Κατά συνέπεια έγγραφα των τροποποιήσεων, δεόντως μονογεγραμμένα απ’ αυτόν που 

υπογράφει και την προσφορά, θα υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και θα αποτελούν μέρος 

της προσφοράς. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμιά περίπτωση, να αποζημιώσει τους 

διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και 

υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά 

τους, ή θα αναβληθεί ή θα ακυρωθεί ή θα ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και 

χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά ανεξάρτητα 

αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά του ΔΕΔΔΗΕ από την 

Διακήρυξη αυτή και από την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. 

 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θεωρείται ως πρόταση προς τον ΔΕΔΔΗΕ  και όχι ως αποδοχή  

της πρότασής τους και συνεπώς τα υποδείγματα του Συμφωνητικού και των υπολοίπων 

εγγράφων έχουν την έννοια ότι οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με 

τους όρους και τις διατάξεις των εν λόγω τευχών και εγγράφων, που αποτελούν στοιχείο 

αναπόσπαστο της προσφοράς τους. 

 

Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος του 

ΔΕΔΔΗΕ, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ’ αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα 

δικαίωμα στους διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Υπογραφή Σύμβασης – Κυρώσεις 

 

1. Ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποχρεούται εντός δέκα 

(10)εργάσιμων ημερών, αφότου λάβει την έγγραφη ειδοποίηση της Επιχείρησης, με την 

οποία θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού, να προσέλθει 

για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης (Ε.Ε.Κ.Ε.), του εγκεκριμένου από την Επιχείρηση τύπου και ύψους ίσου με το 

πέντε τοις εκατό (5%) της προσφοράς του καθώς και τυχόν υποβληθέντα πιστοποιητικά κλπ. 

που θα ζητηθούν. 

2. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

Σύμβασης ή δεν προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή τα υπόλοιπα από τα 

ζητούμενα πιστοποιητικά κλπ., κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η 

κοινοποίηση καμίας ιδιαίτερης Πρόσκλησης και καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

του στο Διαγωνισμό υπέρ της Επιχείρησης ως ειδική ποινή. 

Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Διευθυντή Περιοχής Αιγίου του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά της 

απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε 

(5)εργάσιμων ημερών από της κοινοποίησης σ’ αυτόν της ανωτέρω απόφασης. Η υποβολή 

της ένστασης αναστέλλει την έκπτωση. 

Στην ένσταση αποφασίζει οριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τον Ανάδοχο 

 

                                                                                                             

1.  Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του που θα απασχολείται 

στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό του 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 του, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων κλπ. 

 

2.  Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ΄υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου που απασχολούνται στα πλαίσια 

της Σύμβασης, ο 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, ο ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί το 

δικαίωμα και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Έργων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων 

της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον 

Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω 

διαπίστωσης  παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων σε αυτόν. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Στοιχεία και έγγραφα συνημμένα στη Διακήρυξη 

 

Τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα συνοδεύουν τη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της : 

1.1. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

1.2. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων κλπ. 

1.3. Τύπος Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

1.4. Τύπος Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

1.5. Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 

Κορίνθου 113 25100 ΑΙΓΙΟ 

ΤΗΛ: 26910-22401  FAX: 26910 22401 
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