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Διεύθυνση Περιφέρειας Μ-Θ 

Περιοχή  Κατερίνης                            

 
Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 

ΔΠΜ-Θ/ΠΚ/ΤΥ/5 /2017 
                                                        

Παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων των κτιρίων: στην οδό Ειρήνης 65 Α 

στην Κατερίνη, όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΔΠΜ-Θ/Περιοχή 
Κατερίνης  

            
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), με Έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλιρρόης 5, Αθήνα, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
Αναδόχου σε Παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων των κτιρίων: στην οδό 

Ειρήνης 65 Α στην Κατερίνη, όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΔΕΔΔΗ Α.Ε/ 
ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Κατερίνης  που αφορά σε Εργολαβία σύμφωνα με τους παρακάτω 

όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο  

Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας που εκδίδει τη Διακήρυξη 
Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας 

 

1. Η Υπηρεσία που εκδίδει τη Διακήρυξη είναι η Περιοχή Κατερίνης, οδός - αριθ. / ΤΚ / 
Πόλη / Τηλέφωνο  /  Ειρήνης 65Α/ΤΚ 60134/Κατερίνη/2351069432-433 

 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30 
πμ,(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών  10.00 π.μ.)  , ενώπιον Επιτροπής Κρίσης του 
Διαγωνισμού που θα συστήσει η ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της Διεύθυνσης, στην οδό - 

αριθ. / ΤΚ / Πόλη / Ειρήνης 65Α/ΤΚ 60134/Κατερίνη/2351069432 (2ος όροφος – 
Γραφείο Γραμματείας). 

 
3. Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 

εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της Περιοχής Κατερίνης, 2ος 

όροφος, γραφείο Γραμματείας, με ευθύνη του προσφέροντα σε σχέση με το 
περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο 

εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Yπηρεσίας, όχι 
αργότερα από την 10:00 π.μ. της ημέρας του Διαγωνισμού. 

 

4. Ο Φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα στο επάνω αριστερά τμήμα του να 

αναγράφει την επωνυμία του διαγωνιζομένου, την επαγγελματική του διεύθυνση, 
το όνομα και τηλέφωνο του αντικλήτου και επίσης του τίτλου της προσφοράς : 

 

   «Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό  
     ΔΠΜ-Θ/ΠΚ/ΤΥ/5 /2017» 

   «Παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων των κτιρίων: στην οδό Ειρήνης  
     65Α στην Κατερίνη, όπου στεγάζονται τα γραφεία του  ΔΕΔΔΗΕΑ.Ε/ΔΠΜΘ/ 

      Περιοχή Κατερίνης» 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 
 

Η παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης αφορά των Καθαρισμό των χώρων των κτιρίων:  

   στην οδό Ειρήνης  65Α στην Κατερίνη, όπου στεγάζονται τα γραφεία του  ΔΕΔΔΗΕ    
   Α.Ε/ΔΠΜ-Θ/ Περιοχή Κατερίνης 

 
1. 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 της ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου και αναλύονται τα 
λεπτομερή χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών καθώς και οι απαιτούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές. 
 

        2.  Η ισχύς της Σύμβασης θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους και παρέχεται στην Επιχείρηση το  

             μονομερές δικαίωμα παράτασης του για έξι (6) μήνες ακόμη.  
 

3.  Ο προϋπολογισμός των εργασιών έχει ως εξής  : 
 
    Δέκα πέντε  χιλιάδες ευρώ/15.000,00€ (ολογράφως / αριθμητικά) 

 
4.  Η προσφορά θα γίνει με ποσοστό ενιαίας έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της 

Υπηρεσίας, συμπληρώνοντας το έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 

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 που αφορά σε παρόμοιας φύσεως εργασίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

1. Τα τεύχη του Διαγωνισμού όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη διατίθενται από την 
Περιοχή Κατερίνης Διεύθυνση Ειρήνης 65Α της ΔΕΔΔΗΕ (οδός Ειρήνης 65Α / ΤΚ-60134 / 

Κατερίνη  /  2ος όροφος, Γραφείο Γραμματείας) καθώς  και μέσω  της ιστοσελίδας (site) 
της Επιχείρησης www.deddie.gr. 
 
 

2. Η παραλαβή των παραπάνω τευχών μπορεί να γίνει το  αργότερο  μέχρι  και  την        
 2/10/2017 κάθε εργάσιμη ημέρα και από 9.00 μέχρι 13.00. 

Οι παραλαμβάνοντες τεύχη πρέπει να δηλώσουν για λογαριασμό ποιου Φυσικού και 
Νομικού προσώπου τα ζητούν (δίδοντας τα πλήρη στοιχεία, διεύθυνση κ.λπ.) και να 
υπογράψουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής. 

 
 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  


