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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

  
 

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), Περραιβού 20 

& Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα, προσκαλεί, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) του ΔΕΔΔΗΕ (Απόφ. ΔΣ 206/30.09.2008) και της 

παρούσας Διακήρυξης, όλους τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

που αφορά στον «Καθαρισμό των στολών εργασίας του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ / 

ΔΕΕΔ στο Ν. Φάληρο», 

 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας ανέρχεται σε σαράντα επτά 

χιλιάδες επτακόσια  ευρώ 47.700€,πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,  ο οποίος αναλύεται ως 

εξής:   

 Τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (31.800,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για 

24μηνη παροχή υπηρεσιών και 

 Δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (15.900.00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ως 

δικαίωμα προαίρεσης επαύξησης του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 50% στις ίδιες 

σταθερές τιμές, όρους και προϋποθέσεις  

Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα μείωσης του συμβατικού αντικειμένου 

μέχρι 30%. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή απόφασή του να παρατείνει χρονικά τη 

διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μέχρι έξι (6) μήνες (με ή χωρίς άσκηση του 

δικαιώματος αυξομείωσης του συμβατικού αντικειμένου), με τους ίδιους όρους, χωρίς ο 

ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση τιμών μονάδος ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις» 
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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 Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) (Τομέας 

Συμβάσεων), Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41, Αθήνα, τηλ. (210) 9090631, (210) 

9090633-5-7, FAX (210) 9090632. 

 

2. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο 101, 1ος 

όροφος, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, στις 27.09.2016, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής Κρίσης που θα 

συστήσει η Εταιρεία. 

 
Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών 

διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων 

Δικτύου (ΔΕΕΔ), Λεωφ. Αθηνών 72, 2oς όροφος, 185 47 Ν. Φάληρο, 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 ανωτέρω καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.  

 

3. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει στην "Επιτροπή Κρίσεως του 

Διαγωνισμού" την προσφορά του για την παροχή υπηρεσίας της Διακήρυξης, σύμφωνα με 

τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο τεύχος "Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού". 

 

Ο "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" πρέπει απαραίτητα στο επάνω αριστερά τμήμα του να 

αναγράφει την επωνυμία του Διαγωνιζόμενου, την επαγγελματική του Διεύθυνση, το 

όνομα και τηλέφωνο του Αντικλήτου του και επίσης : 

 

"Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης του ΔΕΔΔΗΕ  

με αριθμό ΔΕΕΔ-21" 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

 

«Καθαρισμός των στολών εργασίας του προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ / ΔΕΕΔ στο Ν. 

Φάληρο» 
 

Άρθρο 2° 

 

Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσίας 

 

 

1. Η παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης αφορά την παραλαβή από τις εγκαταστάσεις του 

ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα) των στολών εργασίας του προσωπικού της ΔΕΕΔ 

(παντελόνια, χιτώνια, σαλοπέτες), το πλήθος των οποίων ανέρχεται σε 6.000 παντελόνια, 

6.000 χιτώνια και 3.000 σαλοπέτες, τον έγκαιρο και αποτελεσματικό καθαρισμό τους και 

την παράδοσή τους καθαρισμένων, σιδερωμένων και συσκευασμένων. Οι παραπάνω 
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ποσότητες είναι ενδεικτικές με δυνατότητα  μονομερούς δικαιώματος του ΔΕΔΔΗΕ 

αυξομείωσής τους, όπως περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο  του παρόντος τεύχους. 

 

2. Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των στολών εργασίας του προσωπικού της ΔΕΕΔ του 

ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει ο Ανάδοχος να τηρεί τις γενικές απαιτήσεις καθαρισμού, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο Τεύχος «Συμφωνητικό». 

 

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 προθεσμία (διάρκεια) παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης με δυνατότητα άσκησης 

δικαιώματος προαίρεσης 6μηνης παράτασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 

5. Η Σύμβαση λήγει οριστικά είτε με την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος είτε με την 

εξάντληση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 3° 

 

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

 

1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς 

(Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Συμπράξεις αυτών), εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε κράτη μέλη 

που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 

Α 139/27.06.97)-υπό τον όρο ότι η Σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ.- ή σε Τρίτες 

Χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, ή νομικά πρόσωπα που 

έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε., ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους 

που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 

την κύρια εγκατάστασή τους ή έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος 

μέλος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε, ή τέλος, σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, οι οποίοι θα πρέπει να ικανοποιούν 

πλήρως τα ακόλουθα κριτήρια και να έχουν ως αντικείμενο εργασίας τους τον καθαρισμό 

ιματισμού. 

 

2. Oι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να διατηρούν και διαθέτουν Καθαριστήριο ή 

Καθαριστήρια που λειτουργούν νόμιμα με άδεια λειτουργίας τηρώντας τις οικείες 

υγειονομικές διατάξεις και είναι στελεχωμένα με απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο 

εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μέσα και 

μηχανήματα. 

 

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 



 

5 

 

και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε 

κείμενη νομοθεσία, και για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή. 

 

4. 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 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 Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, 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, 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 Εταιρείας ο 

ΔΕΔΔΗΕ. διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν 

λόγω άρθρο του ΚΕΠΥ, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του, από τις 

μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η 

σύμβαση καταγγέλθηκε από το 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 του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

5. Σε περίπτωση κάθε μορφής Ένωσης Οικονομικών Φορέων, οι απαιτήσεις της εμπειρίας θα 

πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον από ένα μέλος της. 

Σε περίπτωση κάθε μορφής Ένωσης Οικονομικών Φορέων, τα μέλη της μπορούν να 

πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια οικονομικής– χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

 

6. Μέλος Προσφέρουσας σύμπραξης Επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος 

άλλης Προσφέρουσας σύμπραξης Επιχειρήσεων ούτε να υποβάλει μεμονωμένη Προσφορά 

στη Διαδικασία, εφόσον αυτό οδηγεί σε νόθευση του ανταγωνισμού. 

 Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον ίδιο 

εκπρόσωπο. 

 
7. Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Διαδικασία, ότι Προσφορά η 

οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια των ανωτέρω παραγράφων 1 έως 6 θα 

απορριφθεί. 

 

Άρθρο 4° 

 

Τύπος Σύμπραξης 

 

1.  Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη Επιχειρήσεων (Consortium) ή Κ/Ξ 

Επιχειρήσεων, θα υποβληθεί δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στη Σύμπραξη ή 

Κ/Ξ ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις συνέστησαν τη Σύμπραξη ή Κ/Ξ για να αναλάβουν την 

Παροχή Υπηρεσίας μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ. σχετικά με 

τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας, ενιαία, 

αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 
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Σε περίπτωση Σύμπραξης, στην παραπάνω Δήλωση θα δηλώνονται και τα ποσοστά 

συμμετοχής κάθε μέλους ή το τμήμα της Παροχής Υπηρεσίας 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 Σύμπραξης Επιχειρήσεων και στο βαθμό που η προσφορά του 

αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέλεση διακεκριμένου τμήματος της Παροχής 

Υπηρεσίας και το δικαιούμενο γι’ αυτό τίμημα από κάθε μέλος της Σύμπραξης, με συνέπεια 

να μην είναι δυνατή η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της Σύμπραξης 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 κοινού τιμολόγηση. 

 

3. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της Σύμπραξης ή Κ/Ξ και θα τεθεί 

διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ ενέχονται 

και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το 

καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης θα ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη ή 

Κ/Ξ όλων των μελών της. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση της προηγούμενης 

παραγράφου, τότε για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η κατάθεση επικυρωμένου 

αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα 

απαίτηση. 

 

Άρθρο 5° 

 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους «Όροι και 

Οδηγίες του Διαγωνισμού», βρίσκονται στην ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας   

www.deddie.gr (Διακηρύξεις  Πίνακες διακηρύξεων Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ  

Πίνακες Διαγωνισμών Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου). 

 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων των λοιπών στοιχείων βάσει των 

οποίων γίνεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης Ειδικών 

Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) (Τομέας Συμβάσεων), Λεωφ. Συγγρού, αριθμός 98-100, 

Αθήνα, 4ος όροφος, Γραφεία 401 & 402 τηλ. 210 9090631-3-5-7 fax: 2109090632, κάθε 

εργάσιμη ημέρα μεταξύ των ωρών 09.00 έως 14.00. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

http://www.deddie.gr/

