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Ά ρ θ ρ ο 1 

 

Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 

 

Η Διακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 
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A. Πρόσκληση  

B.  Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού 

Γ.   Σχέδιο Συμφωνητικού          

Δ. Τεχνική Περιγραφή (Επισυνάπτονται Πίνακας Κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και     Πίνα-

κας κατηγοριοποίησης φυλάξεων)  

Ε. Ειδικοί Όροι 

ΣΤ. Γενικοί Όροι 

Ζ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

Η.   Τεύχος "Ασφαλίσεις" 

Θ. Τεύχος "Υποδείγματα", που περιλαμβάνει: 

      - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης  

      - Δήλωση συνυπευθυνότητας σε περιπτώσεις Κοινοπραξίας 

      - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

      - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

      - Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση «Αναδόχου – Επιβλέποντα εργασιών» 

      - Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 

 

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει, όσον αφορά στη 

Διακήρυξη, τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 

τευχών.  

 

Ά ρ θ ρ ο 2 

 

Προϋπολογισμός - Σύστημα προσφοράς  
 
 

1. Ο Προϋπολογισμός της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ευ-

ρώ (283.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α.  

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 (προσαυξήσεις) 

δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 

Επίσης προσφορές κάτω του ελάχιστου νόμιμου μισθολογικού κόστους δεν θα γί-

νονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. Κατά τον υπολογισμό της Υ-

πηρεσίας το ελάχιστο νόμιμο μισθολογικό κόστος για το αντικείμενο του Διαγωνι-

σμού, για εργαζόμενους άνω των 25 ετών με 0-3 έτη προϋπηρεσία, συμπερι-

λαμβανομένου ποσού για κάλυψη διοικητικών και λειτουργικών εξόδων και εύλογο 

κέρδος του Αναδόχου καθώς και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ανέρχεται 

στο ποσό των Διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (267.500€). 
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2. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 

των κατ’ αποκοπή τιμών του Τιμολογίου. 

 

3. Οι Προσφέροντες και εφεξής Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσφέρουν Τίμημα 

αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Το τίμημα θα είναι σταθερό και δεν θα υπόκειται σε καμία 

αναπροσαρμογή. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Διαγωνιζόμενου με την απαίτηση αυτή, η Προ-

σφορά του θα απορριφθεί. 

 

4. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιο-

δήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσμα-

τος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 

5. Το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς 

του Διαγωνιζόμενου και όλες οι τιμές για κάθε τμήμα  της Παροχής Υπηρεσιών που 

προσφέρονται με αυτό και πρέπει να συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. 

Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η 

ολόγραφη.  

Η μη συμπλήρωση έστω και μίας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη 

και απορριπτέα. 

Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Διαγωνιζόμενος στο «Έντυπο Οικονομι-

κής Προσφοράς» περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και εύλογο ποσοστό διοικητικού κό-

στους, αναλωσίμων, εργολαβικού κέρδους και νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις του Διαγωνιζόμενου, όπως αυτές περι-

γράφονται στα άρθρα 12 και 14 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. 
 

 
 

Ά ρ θ ρ ο 3 

 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνι-

σμού. 

 

Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

με τη συναίνεση των Διαγωνιζομένων και με αντίστοιχη παράταση της ισχύος της Εγ-

γύησης Συμμετοχής. 
 
 

Ά ρ θ ρ ο 4 

 

Eγγυήσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

4.1. Ο διαγωνιζόμενος μαζί με την προσφορά του πρέπει να καταθέσει Εγγυητική Επι-

στολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό από Πιστωτικά Ιδρύματα, που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 
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Οργανισμού Εμπορίου   και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαί-

ωμα αυτό.   

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.                           

Το κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ στο Τεύχος   «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ».  

 

Ο Διαγωνιζόμενος εκτός των άλλων εγγυήσεων, δύναται να υποβάλει Γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σ’ αυτό του αντίστοι-

χου ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογρά-

φων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υ-

πέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

 

4.2. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής καθορίζεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα 

ευρώ (5.660,00€). 

 

4.3.  Η εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 

(30)ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ παράταση ισχύος των προσφορών 

πρέπει να παρατείνεται αναλόγως και η εγγύηση συμμετοχής ώστε να ισχύει πά-

ντοτε για τουλάχιστον τριάντα (30) επιπλέον ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ι-

σχύος της προσφοράς.  

Στον ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται με την προσκόμιση της εγγύ-

ησης καλής εκτέλεσης και τη σύναψη της συμβάσεως και στους λοιπούς προσφέ-

ροντες, αν δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης ως εξής: α) Μετά την άπρακτη 

πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκη-

θείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, και β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέ-

σων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών σύμ-

φωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ αν ο προσφέρων αποσύρει 

την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορί-

ες, οι οποίες απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τη μη συνδρομή λόγων 

αποκλεισμού. 
 
 

Ά ρ θ ρ ο 5 

 

Υποβαλλόμενα στοιχεία 

 

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα [ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο].  

 

2. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην Ελ-

ληνική γλώσσα.  
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Ειδικά τα έγγραφα νομιμοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα 

Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. Κατ’ εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και άλλα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς μπορεί να είναι στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3. Εναλλακτικές Προσφορές ή Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

 

4. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Διαγωνιζομένων επί των όρων που 

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν προσφο-

ρές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το 

Διαγωνισμό. 

 

5. Ολοι οι επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικου ταχυδρομείου του υποψηφίου 

Αναδόχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 
 

6. Σε περίπτωση Ενωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία 

και διεύθυνση καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικου ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 

7. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστουν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

8. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 

να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα 

άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

 

9. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

 

10. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και 

αποδεχόμεθα, κλπ. 

 

11. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 

τον υπόψήφιο Ανάδοχο. Ολες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει 

το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 

συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπηρχαν 

της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

 

12. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 
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13. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της 

Παροχής Υπηρεσιών, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών 

εξοπλισμού κλπ και ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 

 

14. Αντιπροσφορα ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομειώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 

15. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται 

από την αρμόδια Επιτροπή, επί νομίμως υποβληθέντων εγγράφων και λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 

αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

16. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτώς εφόσον 

ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

 

17. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

των εγγράφων, από τους Διαγωνιζόμενους, υπό τις προυποθεσεις του Άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014. 
 
 

Ά ρ θ ρ ο 6 

 

Περιεχόμενο Προσφοράς 
 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1.1.1 Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία, που ονομάζεται 

"ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτ-

λος της Παροχής Υπηρεσιών και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του 

Προσφέροντος, η επαγγελματική του διεύθυνση και το όνομα και τηλέφωνο 

του Αντικλήτου του. 

Η προσφορά του Διαγωνιζομένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σε-

λίδες, σχέδια κλπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο ε-

ξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. 

 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α (δικαιολογητικά συμμε-

τοχής), το ΦΑΚΕΛΟ Β (τεχνική προσφορά) και το ΦΑΚΕΛΟ Γ (Οικονομική 

Προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι.  

 

H μία σειρά κάθε φακέλου θα έχει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και η 

άλλη σειρά θα έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 
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Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ «Πρωτοτύπου» και «Α-

ντιγράφου» θα υπερισχύει το «Πρωτότυπο. 

 

1.1.2 Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας περιεχομένων στον 

οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με την αρίθ-

μηση βάσει του παρόντος Άρθρου και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγ-

γράφου. 

          Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία α-

ναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου 

ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες.  

          Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει 

όλα, και μόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του 

Άρθρου αυτού αλλιώς η προσφορά θα απορριφθεί. 
 

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α (δικαιολογητικά συμμετοχής) θα περιέχει :  
 

2.1.  Την Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαδικασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

της Εταιρείας και τα καθοριζόμενα στo Άρθρο 4 του παρόντος. 
 

 Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου ως εξής: 
 

2.2.    Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
 

2.2.1. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. 
 

2.2.1.1. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το κα-

ταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του. 

2.2.1.2. Απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την 

εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.  

2.2.1.3. Απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε Σώμα.  

2.2.1.4. Βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τρο-

ποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες εί-

ναι αυτές.  

2.2.1.5. Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με το 

οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στη Διαδικασία προκειμένου 

να αναληφθεί το αντικείμενο του Διαγωνισμού στην οποία θα καθο-

ρίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπο-

γράψουν την Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, που εξουσιοδο-

τείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξα-

γωγή της Διαδικασίας. 

 

2.2.2. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε. 

 

2.2.2.1. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το Κα-

ταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή του με αντίγραφα 

των πράξεων τροποποιήσεων. 

2.2.2.2. Βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα ή Βεβαίωση του Γενι-

κού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) περί κατάθεσης του Καταστατι-

κού και των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν μετά την έκδοση 

αυτού. 
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2.2.2.3. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέ-

χεται έγκριση συμμετοχής στη Διαδικασία προκειμένου να αναληφθεί 

το αντικείμενο του Διαγωνισμού και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα 

πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, κα-

θώς και ο αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγ-

γραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. 

 

2.2.3. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ι.Κ.Ε. 
 

2.2.3.1. Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) σχετικά με τη 

σύσταση της Εταιρείας, την κατάθεση του Καταστατικού της και 

τυχόν τροποποιήσεών του. 

2.2.3.2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία εγκρί-

νεται η συμμετοχή στη Διαδικασία προκειμένου να αναληφθεί το α-

ντικείμενο του Διαγωνισμού και με την οποία καθορίζεται το πρόσω-

πο ή τα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την 

προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, ο οποίος εξουσιοδοτείται να πα-

ραλαμβάνει τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του Διαγω-

νισμού. 

 

2.2.4. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι προσωπική επιχείρηση (Ο.Ε. ή Ε.Ε) 

 

2.2.4.1. Αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης και των τυχόν 

τροποποιήσεών του με βεβαίωση του αρμοδίου Δικαστικού Γραμμα-

τέα για μη δημοσίευση άλλων. 

2.2.4.2. Έγκριση του ή των  διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα 

πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, κα-

θώς και τον αντίκλητο, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγ-

γραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. 

 

2.2.5.  Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέ-

τει αυτοπροσώπως την Προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με 

θεώρηση από την αρμόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την 

εκπροσώπησή του και τον ορισμό του αντικλήτου του, που εξουσιο-

δοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξα-

γωγή της Διαδικασίας. 

 

 

2.2.6.  Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
 

2.2.6.1 Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη 

σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

σώμα κλπ.  

2.2.6.2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, σύμφωνα με το Κα-

ταστατικό της, για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία, στην 

οποία θα καθορίζεται επίσης και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσι-

οδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, 

που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση 

με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επι-



 

              
                                                                                                                                                                                        10 
 

κυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχεί-

ρηση. 

 

2.2.6.3. Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, γίνονται αποδε-

κτές ισοδύναμες δηλώσεις κατά το δίκαιο της χώρας τους. 

 

2.3. Πιστοποιητικό (Απόσπασμα ή Αντίγραφο) Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν 

έχει καταδικαστεί, με  τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα:    

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-

11-2008, σ. 42)   

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπο-

λέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊ-

κών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-

06-1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης 

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22-07-2003, για την κατα-

πολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31-07-

2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των (ΕΕ C316 της 27-11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 

2803/2000 (Α΄ 48) 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα  με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13-06-2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότη-

ση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-

10-2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπι-

στωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 

25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

τον ν. 3691/2008 (Α΄ 166) 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπο-

λέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15-04-2011, σ. 1), η ο-

ποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α΄ 

215). 

 

Το παραπάνω Πιστοποιητικό θα αφορά: 
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσω-

πικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμ-

βουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περι-

πτώσεις των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) το Διαχειριστή. 

 

Σε περίπτωση που η οικεία χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 

που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πα-

ρούσα § 2.3., αυτά μπορεί να αντικαθίσταται από Ένορκη δήλωση ή αν δεν 

προβλέπεται αυτή, από επίσημη δήλωση που γίνεται από τους νόμιμους 

εκπροσώπους των ενδιαφερομένων ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρ-

χής, Συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα του κρά-

τους καταγωγής ή προέλευσης. 

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ’ αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδο-

σης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα.  

 

2.4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου  , από το οποίο να προκύπτει ότι  οι Προσφέροντες 

δεν τελούν: 

-Σε πτώχευση. 

-Σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης.  

-Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

-Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

-Σε αναστολή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων ή 

-Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδι-

κασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου . 

 

Εάν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται από την οικεία χώρα είναι δυ-

νατόν αυτό να αντικατασταθεί από Ένορκη δήλωση ή αν δεν προβλέπεται 

αυτή από επίσημη δήλωση που γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους 

των ενδιαφερομένων ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, Συμβολαι-

ογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα του κράτους καταγωγής 

ή προέλευσης. 

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ’ αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδο-

σης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. 

 

2.5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με 

το Υπόδειγμα που χορηγήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σχετικά με την πλήρη 

αποδοχή των όρων της Διακήρυξης και των τυχόν γραπτών τροποποιή-

σεών τους από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπι-

κών συνθηκών  της Παροχής Υπηρεσιών κλπ. 

 

2.6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 του εκπροσώπου του Οικονομι-

κού Φορέα ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος δεν είναι Βουλευτής του Ελληνι-

κού Κοινοβουλίου.  

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβου-

λο και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. και 

Ι.Κ.Ε. από τον ή τους Διαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. από τα ομόρρυθμα 

μέλη και για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 
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2.7. Πιστοποιητικό από το οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο σύμφωνα με το 

οποίο να αποδεικνύεται ότι δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών φύ-

λαξης. 

 

2.8. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  , κατά την ι-

σχύουσα Νομοθεσία, από τα οποία θα προκύπτει ότι οι  προσφέροντες εί-

ναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημε-

ρομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

 

2.9. Στην περίπτωση υποβολής Προσφορών από κάθε μορφής ένωση οικονομι-

κών φορέων, κάθε οικονομικός φορέας θα υποβάλει: 

 

2.9.1 Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία 2.2 έως 2.8. Ειδικότερα στα υπό στοιχεία 

2.2.1.5., 2.2.2.3, 2.2.3.2, 2.2.4.2, 2.2.6.2 δικαιολογητικά θα πρέπει να 

μνημονεύεται ρητά ότι η Προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης 

ένωσης και να ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους. 

 

2.9.2 Δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στη σύμπραξη ή Κοιν/ξία, με την 

οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις σύστησαν την εν λόγω σύ-

μπραξη ή Κοιν/ξία για να αναλάβουν  την Παροχή Υπηρεσιών μαζί και ότι 

ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη συμμετο-

χή τους στη Διαδικασία και την εκτέλεση της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα 

και σε ολόκληρο.  

 

2.9.3 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, εκτός 

από τα προαναφερόμενα έγγραφα θα υποβάλλεται και το σχετικό Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, στο οποίο θα φαίνο-

νται η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέ-

λους. 

 

2.10. Ένορκη Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου, ενώπιον 

συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρους τους πράξης επιβολής 

προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, που θα καλύπτει το χρονικό διάστημα των τελευ-

ταίων τριών (3) ετών μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προσφο-

ρών (15/12/2016).  

 Η Ένορκη Βεβαίωση θα φέρει ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών του Διαγωνισμού. 

Η Ένορκη Βεβαίωση ζητείται επειδή δεν έχει συσταθεί ακόμη το «Μητρώο 

Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης».  
 

2.11. Τα έγγραφα των παραγράφων 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.4, 

2.2.2.1., 2.2.2.2., 2.2.3.1., 2.2.4.1., 2.2.6.1. και 2.4 και 2.10 δυνητικά 

μπορεί να μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους. Στην περίπτω-

ση αυτή θα πρέπει οι Διαγωνιζόμενοι να περιλάβουν οπωσδήποτε στην Υ-

πεύθυνη Δήλωση (παρ. 2.5 του παρόντος Άρθρου) την παράγραφο 8 του 

αντίστοιχου Υποδείγματος. 

 

3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β (Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς) θα περιέχει: 
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3.1. Πιστοποιητικά από τον εργοδότη ότι έχουν εκτελέσει παροχή υπηρεσιών φύ-

λαξης εγκαταστάσεων την 3ετία (2013-2015) συνολικού ποσού τουλάχιστον 

280.000€, ποσό που μπορεί να  προκύπτει ως άθροισμα το πολύ δύο συμβά-

σεων στον ίδιο εργοδότη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

3.2. Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, τον κα-

τάλληλο τεχνικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και να είναι κάτοχοι πιστοποίησης 

εργασιών κατά ISO 9001:2008 για υπηρεσίες φύλαξης ή μεταγενέστερης έκ-

δοσής του, που να είναι σε ισχύ.  

        Θα συμπεριληφθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο διαγω-

νιζόμενος θα δηλώσει την εγκυρότητα των ανωτέρω πιστοποιητικών και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Πιστοποίησης. 

 

3.3. Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει συνολικά την περίοδο 2013-2015 κύ-

κλο 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. 

 

3.4. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του ΙΚΑ του τελευταίου εξαμήνου από 

την οποία να προκύπτει ότι απασχολούν τουλάχιστον 25 μισθωτούς πλήρους 

απασχόλησης στο αντικείμενο της φύλαξης. 
  

 Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.1., 3.2., 3.3. και 3.4. θα προκύπτουν από 

τους ισολογισμούς του  προσφέροντος ή, αν ο  προσφέρων 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    

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 επάρκει-

ας. 

 

3.5. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συστατικές επιστολές για το/τα έργο/α του πί-

νακα της παραγράφου 3.1. φύλαξης εγκαταστάσεων της τελευταίας τριετίας 

(2013-2015), συνολικού ποσού άνω των 280.000€. 

 

3.6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986, στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα 

δηλώσει το προσωπικό (αριθμός), που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για την 

εκτέλεση του έργου. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό αυτό θα έχει τη δυνατό-

τητα συνεννόησης στην Ελληνική γλώσσα και θα απασχολείται κατά ελάχιστο 

τέσσερις (4) ώρες ημερησίως.  

 

3.7. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλεί-

ας, σύμφωνα με το Νόμο 2518/1997,ΦΕΚ164Α΄ όπως σήμερα ισχύει καθώς 

και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου που ασκεί το επάγγελ-

μά του με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά του).  
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3.8. Έγκριση άδειας για χρήση στολών για το προσωπικό της, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του ΑΝ 1342/38 και του Νόμου 

2518/1997. 

 

3.9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι κατά τις εργασίες φύλαξης θα προ-

βαίνουν στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για το προσω-

πικό τους, καθώς και στην αποκατάσταση κάθε ζημιάς που προκαλείται σε βά-

ρος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

3.10. Βεβαιώσεις τραπεζών που να αποδεικνύουν ότι ο υπόψη Ανάδοχος διαθέτει 

πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το ποσό των 280.000,00 Ευρώ. 

 

3.11. Υπεύθυνη δήλωση χρησιμοποίησης αλεξίσφαιρου γιλέκου σύμφωνα με την υ-

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

 

3.12. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις φύλαξης δημο-

σίων και ιδιωτικών κτηρίων που έχουν ανατεθεί στον προσφέροντα την περίο-

δο 2013-2015, ο οποίος θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από 

τους αντίστοιχους εργοδότες για κάθε έργο. 

 

3.13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των συνθηκών της 

Παροχής Υπηρεσιών και ότι επισκέφθηκε τους χώρους όπου θα εκτελείται η 

εργασία αυτή και έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε εν-

δεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αναλαμβάνει το συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρει-

ας χωρίς να έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνση πέ-

ραν του εργολαβικού ανταλλάγματος. 

  

3.14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι για το 

προσωπικό που θα απασχοληθεί θα εφαρμόζονται απαρεγκλίτως οι διατάξεις 

της εργατικής 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 εί-

ναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργα-

σίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου 

προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής 

τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

 

3.15. Δήλωση του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση υπεργολαβίας, στην οποία  θα 

αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να α-

ναθέσει σε μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνει. Στο πρόσωπο των υπεργολάβων δεν πρέπει να συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού του υποψήφιου αναδόχου, ενώ  δεν τίθεται όριο υπεργο-

λαβικής ανάθεσης επί της αξίας της σύμβασης. 

 

3.16. Για την πλήρωση των κριτηρίων της χρηματοοικονομικής, τεχνικής ή/και ε-

παγγελματικής ικανότητας ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να  στηριχθεί στην αντί-

στοιχη ικανότητα άλλων Φορέων, ανεξάρτητα από την νομική φύση των υφι-

στάμενων σχέσεων με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει 
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δεσμευτική Δήλωση Συνεργασίας με τον Τρίτο, υπογεγραμμένη από νόμι-

μο εκπρόσωπο του τρίτου και από το διαγωνιζόμενο, με θεώρηση του γνησίου 

των υπογραφών των υπογραφόντων, σύμφωνα με την οποία, η ανωτέρω α-

παιτούμενη ικανότητα θα αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητι-

κό για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα αναφερόμενα στις παραγράφους 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4. και 3.5. που αφορούν στον «Τρίτο». 

 

Επί ποινή απόρριψης όλες οι Δηλώσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω, θα έχουν ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών του Διαγωνισμού.  

 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά ή 

διευκρινιστικά στοιχεία κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επί νομίμως 

υποβληθέντων εγγράφων. 

 

 

4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει: 

 

4.1. Ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την οικονομική προσφορά του σφραγισμένη 

στο ΦΑΚΕΛΟ Γ σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια «Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς» που χορηγείται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Το έντυπο θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο ή εγγράφως αποδεδειγμένα, από νόμιμα ε-

ξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η συμπλήρωση δεν θα περιλαμβάνει ασάφειες, θα 

είναι ευδιάκριτη και θα είναι από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 
4.2. Η Οικονομική Προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από σχετική ανάλυση 

του προσφερόμενου τιμήματος, όπου θα αναφέρονται:  
 

Α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην Παροχή Υπη-

ρεσιών.  

Β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας. 

Γ)  Η Συλλογική Σύμβαση Eργασίας που τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

Δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως 

νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων. 

Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα 

ποσά. 

 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται με ποινή αποκλεισμού, να αναφέρουν τα 

ανωτέρω στοιχεία (Α έως Ε) σε ξεχωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους.  

 

Στη προσφορά τους θα πρέπει να υπολογίσουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κό-

στους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους 

κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην οικονομική προσφορά αντί-

γραφο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργα-

ζόμενοι. 
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Οικονομικές προσφορές που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες θα απορρίπτο-

νται οριστικά. 
 

4.3. Σημειώνεται ότι κατά την ανάλυση του τιμήματος θα πρέπει να προκύπτει ότι τη-
ρείται η Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν 
προκύπτει η τήρηση των ανωτέρω, η προσφορά θα απορρίπτεται οριστικά.  

 
Η υποβολή εκ των υστέρων, των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν Ένσταση, δεν θα 
είναι αποδεκτή. 
Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.   δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 
 
Οικονομικές προσφορές μικρότερες του ελάχιστου νόμιμου μισθολογικού κόστους 
δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. Κατά τον υπολο-
γισμό της Υπηρεσίας το ελάχιστο νόμιμο μισθολογικό κόστος για το αντικείμενο 
του Διαγωνισμού, για εργαζόμενους άνω των 25 ετών με 0-3 έτη προϋπη-
ρεσία συμπεριλαμβανομένου ποσού για κάλυψη διοικητικών και λειτουργικών ε-
ξόδων και εύλογο κέρδος του Αναδόχου καθώς και κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και 
τρίτων, ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (267.500€).  

 
 

Ά ρ θ ρ ο 7 

 

Παραλαβή & Αποσφράγιση Προσφορών 

 

1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Πρό-

σκληση του Διαγωνισμού, από το αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΟΑΕΣΜ – 

Πρωτόκολλο), οδός Διαμαντοπούλου 10, 117 43 Αθήνα, 4ος όροφος. Προσφορές 

που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαμβάνο-

νται υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Πρωτό-

κολλο της Υπηρεσίας (ΔΟΑΕΣΜ) που ορίζεται στο Άρθρο 1 της Πρόσκλησης της Δι-

ακήρυξης.  
 

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή.            

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη και οι 

προσφέροντες ειδοποιούνται εγγράφως από την υπηρεσία για την παραλαβή τους, 

μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Δε γίνονται αποδεκτές προσφορές που υ-

ποβάλλονται ανοιχτές, ή προφορικά, ή που εξαρτούν το τίμημα, από άλλα γεγονό-

τα μελλοντικά ή μη. 

 

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ελέγχει 

την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν περιλαμβάνει  όλους 

τους φακέλους, τότε η Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απα-

ράδεκτη. 

  

4. Μετά αποσφραγίζονται οι ΦΑΚΕΛΟΙ Α και Β σε ένα στάδιο, μονογράφονται όλα τα 

έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγρά-

φονται και στον Πίνακα περιεχομένων που έχει συντάξει ο Προσφέρων. 
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Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 

πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συ-

ντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, 

από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδο-

θεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων Αναδόχων (Ν. 4144/ 2013, 3863/2010). 

Στην περίπτωση που μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών δεν έχει συσταθεί 

το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλα-

ξης» θα προσκομιστεί Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζο-

μένου, ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρους τους πράξης επιβο-

λής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψη-

λής» σοβαρότητας, που θα καλύπτει το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών 

(3) ετών μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (15.12.2016).  

 

Η Ένορκη βεβαίωση θα φέρει ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής των προ-

σφορών. 

Η παραπάνω ένορκη βεβαίωση να συμπεριλαμβάνεται στον Φάκελο (Α) με τα δι-

καιολογητικά συμμετοχής της Προσφοράς. 

 

Ο έλεγχος των ΦΑΚΕΛΩΝ από την Επιτροπή Κρίσης συνίσταται στα εξής: 

 

4.1 Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του Φακέλου Α η Επιτροπή ελέγχει τα 

τυπικά και νομιμοποιητικά στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτόν καθώς και την ύπαρ-

ξη συμπληρωμένων των προβλεπόμενων από τη Διακήρυξη Πινάκων και Δηλώσε-

ων. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέ-

ραν των προβλεπομένων στη Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέ-

σεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του παρόντος Τεύχους. Α-

κολούθως η Επιτροπή Κρίσης αποσφραγίζει, με την αρχική σειρά που έχουν κατα-

γραφεί οι Προσφέροντες, τον ΦΑΚΕΛΟ Β, μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοι-

χεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα 

Περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Προσφέρων. 

 

4.2 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, αποφασίζει, για 

όσες Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω 

μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Διακήρυξης ως προς την πληρότητα των 

Φακέλων Α και Β και την επάρκεια των τυπικών και νομιμοποιητικών στοιχείων, 

καθώς και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς, προκειμένου να διαπιστώσει αν 

η προσφορά του Διαγωνιζόμενου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Δια-

κήρυξης, όσον αφορά στη δυνατότητα του Διαγωνιζόμενου να υλοποιήσει το αντι-

κείμενο της Διακήρυξης έντεχνα, έγκαιρα και άρτια. 

 

4.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει στους Προσφέροντες τα ονόματα αυτών 

που αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία, καθώς και τους λόγους που 

αποκλείστηκε καθένας απ’ αυτούς. Στους τυχόν απορριφθέντες η Επιτροπή απο-

στέλλει και εγγράφως τους λόγους απόρριψης.  

 

5. Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Αποσφράγισης – Αξιο-

λόγησης θα επιστρέφεται επί αποδείξει, σφραγισμένος όπως υποβλήθηκε, ο 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη Διαδικασία. Η ε-

πιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών 

για την άσκηση Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση  ο Φάκελος Γ και οι Εγγυητι-



 

              
                                                                                                                                                                                        18 
 

κές Επιστολές Συμμετοχής στη Διαδικασία θα επιστραφούν στον Προσφέροντα με-

τά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης επί της Ένστασης. Τα στοιχεία  των 

ΦΑΚΕΛΩΝ Α και Β, πλην των Εγγυήσεων Συμμετοχής στη Διαδικασία, θα κρατη-

θούν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά την κρίση της. 
  
6. Οι Προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι Προσφορές, έχουν δικαίωμα Έν-

στασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος Τεύχους.  
 

7. Η Επιτροπή Κρίσης προσκαλεί εγγράφως τους Προσφέροντες, που οι Προσφορές 

τους έχουν γίνει   αποδεκτές, να παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ 

(οικονομική προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο απο-

σφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ. 

 Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, και μονο-

γράφονται και αριθμούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν.  

 Η Επιτροπή ελέγχει καταρχήν αν οι Προσφέροντες υπέβαλαν με το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 

του άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους και ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα 

κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής Κρίσης, οικονομικά στοιχεία των Προσφο-

ρών.   

        Σημειώνεται ότι επιτρέπεται πρόσβαση των συμμετεχόντων στα στοιχεία των 

προσφορών, πλην εμπιστευτικών - απορρήτων, κατά τις φάσεις της κάθε απο-

σφράγισης. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπι-

στευτικές λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική  δήλωσή 

του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτη-

ρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή μονάδος, τις προσφε-

ρόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προ-

σφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 8 
 

Αξιολόγηση Προσφορών 

  

1.  Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά  βάσει   τιμής , μεταξύ των τυπικά, τεχνικά και οικονομι-

κά αποδεκτών προσφορών.  
  
Προσφορές ύψους μικρότερου των διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (267.500€) για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου, πλην 

του ελαχίστου εργατικού και ασφαλιστικού κόστους σύμφωνα με την κείμενη νο-

μοθεσία για εργαζόμενους άνω των 25 ετών με 0-3 έτη προϋπηρεσία (Ν. 

4093/2012 υποπαράγρ. ΙΑ 11) και ενός εύλογου διοικητικού κόστους, αναλωσί-

μων, εργατικού κέρδους και νόμιμων υπέρ Δημοσίων και Τρίτων κρατήσεων, δεν 

θα γίνονται αποδεκτές επί ποινή αποκλεισμού.  
  

2.   Αναλυτικότερα:  
 

 Οι Οικονομικές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από σχετική 

ανάλυση του προσφερόμενου τιμήματος όπου θα αναφέρονται:  
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Α)  Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο Έργο.  
Β)  Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας. 
Γ)   Η Συλλογική Σύμβαση Eργασίας που τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
Δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμι-

μες αποδοχές των εργαζομένων. 
Ε)  Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπολογίζουν ένα εύλογο ποσοστό διοικητικού 

κόστους παροχής των υπηρεσιών, αναλώσιμων, εργολαβικού κέρδους και νόμι-

μων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
 Κατά την αξιολόγηση της προσφοράς θα εξεταστεί η τήρηση της Εργατικής και 

της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. 
 Οι Οικονομικές προσφορές θα αναφέρονται σε δεκαδικό αριθμό τιμήματος όπου 

το δεκαδικό τμήμα θα αποτελείται το πολύ από δύο ψηφία.  
 Το συνολικό τίμημα της προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογρά-

φως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο θα λαμβάνεται ως ορθή η ολό-

γραφη προσφορά.  
 Σε περίπτωση που θα υποβληθούν περισσότερες της μίας προσφοράς με το ίδιο 

ακριβώς χαμηλότερο τίμημα, ο  Ανάδοχος θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση που 

θα διεξαχθεί μεταξύ των ισότιμων προσφορών και η Παροχή Υπηρεσιών θα ανα-

τεθεί στον νικητή της κλήρωσης. 
  

Προσφορές που δεν θα πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θ’ απορρίπτονται ως απαρά-

δεκτες. 
  

3.   Η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλμάτων και συντάσσει τον Πίνακα 

μειοδοσίας. 
  
Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών οι βασικοί μισθοί, 

ημερομίσθια, επιδόματα, ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές τροποποιηθούν, 

τότε κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα (ως έχουν τροποποιηθεί 

και μετά τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ) κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 

 

 

 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 9 

 

Ενστάσεις Διαγωνιζομένων 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να προσβάλουν με  ένσταση 

εκτελεστές πράξεις της Εταιρείας που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής, 

τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη νόμιμα τα συμφέροντα τους. 

 

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Οργάνωσης, Ασφάλειας 

Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας (Διαμαντοπούλου 10, 117 43 Αθήνα) σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πρά-

ξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου. 
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3. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από τα παρακάτω όργανα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

τα οποία γνωστοποιούν εγγράφως στους οικείους ενιστάμενους τις αποφάσεις 

τους. 

    Συγκεκριμένα : 

- Ενστάσεις κατά της Διακήρυξης εξετάζονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο 

όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, τον Διευθυντή Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στε-

γαστικής Μέριμνας. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης  υποβάλλονται το αργότε-

ρο στο ήμισυ του χρόνου μεταξύ της τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης 

ή της πρόσκλησης και της καταληκτική ημερομηνίας προσφορών. 

- Ενστάσεις κατά  κάθε άλλης πράξης οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ, θα εξετάζονται από 

τον Διευθυντή Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας. 

 

4. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνι-

σμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη μόνο  στο υπηρε-

σιακό όργανο που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 10 

 

 

Κατακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού-Αναγγελία Ανάθεσης 
 

1. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από τα                  

εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και 

τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από το Διαγωνιζόμενο. 

 

2. Η κατακύρωση ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσιών γνωστοποιείται στον Ανάδοχο 

µε επιστολή µε την οποία καλείται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δεκαπέ-

ντε (15) ημερών να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για 

την έκδοση πιστοποιητικών που προβλέπονται από την κείμενη νοµοθεσία για την 

υπογραφή Σύµβασης ανάλογου ύψους.  

 

Ταυτόχρονα, η ως άνω ανάθεση της Σύμβασης, αναγγέλλεται και στους λοιπούς δι-

αγωνιζόμενους  . Μετά την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών ο Ανάδοχος καλεί-

ται, εντός προθεσμίας  δέκα (10) ηµερών να προσέλθει για την υπογραφή της 

Σύµβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσμία, η Εταιρεία 

δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 

3. Σε περίπτωση κάθε μορφής Ένωσης Οικονομικών Φορέων και στο βαθμό που η 

προσφορά του αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέλεση διακεκριμένου 

τμήματος  της παροχής υπηρεσιών και το δικαιούμενο γι’ αυτό τίμημα από κάθε μέ-

λος της Ένωσης, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η χωριστή τιμολόγηση από τα 

μέλη της Ένωσης σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, τότε ο Ανάδο-

χος υποχρεούται πριν από την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο 

που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, για την υπο-

γραφή της Σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου 

του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 
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4. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης και θα τεθεί διάτα-

ξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Ένωσης ενέχονται και ευ-

θύνονται 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 Σύμβασης θα ελέγχεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η ουσιαστική συμμετοχή 

όλων των μελών της. 

 

5.  Σε περίπτωση Ομίλου Επιχειρήσεων, η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα 

μέλη του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. 

Στην αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του Αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω 

προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύμβασης να 

περιβληθεί νομικό τύπο, που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για 

την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου 

αντιγράφου του εγγράφου, που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα 

απαίτηση. 

 

6. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το Διαγωνισμό εφόσον: 

 

Α. Η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων με συνέ-

πεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος. 

Β. Το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό. 

Γ. Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής. 

Δ. Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

Σε καμία περίπτωση η ματαίωση δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής από τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στους Προσφέροντες οιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για 

άλλες θετικές ή αποθετικές ζημιές που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία. 

 

Ά ρ θ ρ ο 11 

 

Κατάρτιση Σύμβασης 

 

1. Η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά 

του Αναδόχου όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο 

όργανο της Εταιρείας.  

 

2. Μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της α-

πόφασης ανάθεσης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά ή δεκαπέντε (15) ημερολογι-

ακών ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με επιστολή, ο Ανάδο-

χος καλείται για την υπογραφή της Σύμβασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημε-

ρών. Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία έχει το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγύησης 

Συμμετοχής του στη Διαδικασία, και ακολούθως να προχωρήσει σε ανάθεση στον   

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή για ανάδειξη 

Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές 

τους. 
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3. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, θα ελεγχθεί η γνησιότητα της 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.  

Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της παραπάνω επιστολής, θα κηρυχθεί έκπτωτος ο 

Ανάδοχος και θα ζητηθεί η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής. Επιπλέον, θα 

του υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  

  
 
 

Ά ρ θ ρ ο 12 

 

Ημερομηνία Ισχύος & Υπογραφή Σύμβασης 

 

1. Ο ακόλουθος όρος θα περιλαμβάνεται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί : 

«Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σε-

λίδα της, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της». 

 

2. Η Σύμβαση θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο εντός δέκα (10) ημερών από την έγ-

γραφη γνωστοποίηση της ανάθεσης. 
 

3.  Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα καταθέσει: 

 

(α) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ, που θα κα-

λύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος, της 

9μηνης Σύμβασης. 

(β) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σύμφωνα με το συνημμένο στο 

σχέδιο Σύμβασης Τεύχος   “Ασφαλίσεις”, το οποίο θα συνοδεύεται αντίστοιχα 

από αντίγραφο αποδείξεως πληρωμής των ασφαλίστρων.  

 

 

Ά ρ θ ρ ο 13 
 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 

 

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του Δια-

γωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων, εγ-

γράφων και τευχών της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

 

2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιφυλάσσεται να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφο-

ρών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Έγγραφα και στα Τεύχη της Δια-

κήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα γνωστοποιούνται και θα ανακοινώνονται στην 

Εταιρική Ιστοσελίδα η τυχόν νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Τα σχετικά έγγραφα των τροποποιήσεων, δεόντως μονογραμμένα από αυτόν που 

υπογράφει και την προσφορά, θα υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και θα απο-

τελούν μέρος της προσφοράς. 

 

3. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δε θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώ-

σει τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για 

την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

δε θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θ' αναβληθεί ή ακυρωθεί ή ματαιωθεί ο Διαγω-
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νισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συ-

νέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρ-

τητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά 

της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη Διακήρυξη αυτή και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

 

4. Η Προσφορά των Διαγωνιζόμενων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Δι-

ακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και όχι ως αποδοχή πρότα-

σής της. 
 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγ-

γράφου, δε δίνει το δικαίωμα στο Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί προκειμένου να 

τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 
 

6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς 

όφελος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό 

να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους. 

 

 

 


