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ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Δράμας 

1ης Ιουλίου 30 
66 100 Δράμα 
 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 

ΔΠΜ-Θ/ΠEΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ 001 

/2017 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) / 

ΔΠΝ, με έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε 

Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, της Παροχής Υπηρεσιών «Εργασίες Καθαρισμού των 

εσωτερικών χώρων των Κτιρίων αρμοδιότητας της Περιοχής Δράμας και συγκεκριμένα των κτιρίων της 

Έδρας, και του Υπ/ρείου Κ. Νευροκοπίου», συνολικού προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Υπηρεσίας 

29.800,00€. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού 

 

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη εργολάβου που θα αναλάβει τις εργασίες καθαρισμού των 

εσωτερικών χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας της  Περιοχής Δράμας, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στον συνημμένο Πίνακα Κτιρίων, συνολικού εμβαδού 950 τ.μ. 

 

1.  Η αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει τη Διακήρυξη  ΔΠΜ-Θ / Περ. Δράμας 1ης Ιουλίου 30,ΤΚ 66100 

τηλ.2521050102. 

 

2. Τόπος υποβολής των προσφορών: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ/Περ. Δράμας Πωτόκολλο, 1ος όροφος. 

 

3. Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  14/6/2017 και ώρα 12:00 (ώρα λήξης 

επίδοσης προσφορών). 

Προσφορές μπορούν επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης 

εντύπων στο πρωτόκολλο της Αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας, με ευθύνη του προσφέροντος σε 

σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον 

παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από τις                                   

14/6/2017 και ώρα 12:00. 

 

4. Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών (τυπικά και τεχνικά στοιχεία) του Διαγωνισμού θα 

διεξαχθεί στις 20/6/2017 και ώρα 12:00μμ, ενώπιον Επιτροπής Κρίσης του Διαγωνισμού που θα 

συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της Περιοχής Δράμας, 1ης Ιουλίου 30, 1ος όροφος. 

 

5. Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου για δύο (2) χρόνια, ανέρχεται σε είκοσι εννέα 

χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (29.800,00 €). Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο 

προσφοράς. 

 

6. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την προσφορά του για την παροχή υπηρεσίας της 

Διακήρυξης σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο τεύχος «Όροι και Οδηγίες του 

Διαγωνισμού». 

 

Ο Φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα στο επάνω αριστερά τμήμα του να αναγράφει την επωνυμία 
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του Διαγωνιζομένου, την επαγγελματική του διεύθυνση, το όνομα και τηλέφωνο του αντικλήτου και 

επίσης τον τίτλο της προσφοράς : 

Προσφορά για το Διαγωνισμό: ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ 001/2017 

«Εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων του κτιρίου της Περ. Δράμας και του 

Υπ/ρείου Κ. Νευροκοπίου αρμοδιότητας ΔΠΜ-Θ/Π. ΔΡΑΜΑΣ» 

  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 

 

1. Οι υπηρεσίες της Διακήρυξης θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ και θα αφορούν στον 

καθημερινό καθαρισμό των εσωτερικών χώρων για την Περιοχή Δράμας  (900τ.μ.) και τον εβδομαδιαίο 

καθαρισμό του Υπ/ρείου Κ.Νευροκοπίου (50 τ.μ), συνολικού εμβαδού 950 τ.μ., τα οποία αναλυτικά 

αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα Κτιρίων και σύμφωνα με τον Πίνακα Εργασιών καθαρισμού. 

 

2. Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των υπόψη κτιρίων του ΔΕΔΔΗΕ, το 

συνολικό πλήθος των ατόμων που απαιτείται να διαθέτει ο Ανάδοχος ανέρχεται κατ’ ελάχιστον                    

σε δύο (2). 

 

- Για τον καθαρισμό των Γραφείων της Περιοχής Δράμας απαιτείται ελάχιστο προσωπικό δύο (2) ατόμων 

για τρισήμιση (3 1/2) ώρες ημερησίως όλες τις εργάσιμες ημέρες και 

 

- Για τον καθαρισμό των Γραφείων του Υπ/ρείου Κ. Νευροκοπίου απαιτείται 

προσωπικό ένα (1) άτομο για μία (1) ώρα για τον εβδομαδιαίο καθαρισμό. 

 

Ο ελάχιστος αριθμός του προσωπικού του Αναδόχου πρέπει να είναι σύμφωνος με το δηλωθέντα αριθμό 

κατά την προσφορά του και σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα κτιρίων. 

 

3. Τα μέσα και υλικά καθαρισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και υγρό σαπούνι χεριών διατίθενται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Το προσωπικό του Αναδόχου θα είναι ανάλογο των τ.μ. και δεν θα αντιστοιχούν για κάθε εργαζόμενο 

πάνω από 652 τ.μ. της Σύμβασης. 

Ο ελάχιστος αριθμός του προσωπικού του Αναδόχου πρεπει να είναι σύμφωνος με το δηλωθέντα αριθμό 

κατά την προσφορά του και σύφμωνα με το συνημμένο πίνακα (Πίνακα Κτιρίων – Ατόμων και Ωρών 

Εργασίας). 

 

 

 

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί ότι διατηρεί και διαθέτει για την εργασία καθαρισμού συνεργείο 

στελεχωμένο με απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισμένο 

με τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία και θα δηλώσει ότι, επισκέφτηκε τους χώρους όπου θα εκτελείται η 

εργασία αυτή και λαμβάνει υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία μπορεί ενδεχομένως να παρουσιαστεί 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Εταιρεία και αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο 

κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του 

πέραν του εργολαβικού ανταλλάγματος.  

 

5. Στα τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω Ανοικτού 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.  

 

6. Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως, την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση υπαιτιότητας του 

Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της, λόγω μη τήρησης των όρων της 
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παρούσας Σύμβασης. 

 

7. Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της Διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους Διαγωνιζόμενους. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

έχει το δικαίωμα να απορρίψει προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους 

της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

 

1. Yποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή  

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 με τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 

συμφωνία με την Ένωση. 

  

2. Γίνονται δεκτά για υποβολή προσφοράς, με τις προϋποθέσεις της σχετικής Διακήρυξης, Φυσικά ή 

Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που ασχολούνται με το αντικείμενο του 

Διαγωνισμού, διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, έχουν το απαραίτητο προσωπικό και τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους του σχετικού σχεδίου Σύμβασης. 

 

Οι ως άνω φορείς θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια συμμετοχής: 

- Nα είναι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που προβλέπονται από το Νόμο.  

 

- Η εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα (Βεβαιώσεις τρίτων που να αφορούν 

υπηρεσίες του συγκεκριμένου αντικειμένου οι οποίες παρασχέθηκαν ικανοποιητικά) και οι οποίες 

θα κατατεθούν με την προσφορά. 

 

2. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ότι επισκέφτηκαν τις υπόψη 

εγκαταστάσεις και ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών υπογεγραμμένη από αρμόδιο μισθωτό του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

3. Οι απαιτήσεις της εμπειρίας πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά από τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ, 

δηλαδή αρκεί να πληρούνται σε ένα μόνο μέλος της Σύμπραξης ή Κ/Ξ. 

 

4. 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. 

 

Επίσης, απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον ίδιο εκπρόσωπο. 

 

 

5. Εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή και 

επαγγελματική ικανότητα τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που 

καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 καθώς και τις απαιτήσεις για την οικονομική κατάσταση 

του Διαγωνιζόμενου, οι οποίες καθορίζονται στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού», 

υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν 

ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις. 

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει ότι θα έχει στη 

διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της.                        

Το εν λόγω αποδεικτικό πρέπει να είναι, δεσμευτική Δήλωση Συνεργασίας υπογεγραμμένη από νόμιμο 
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εκπρόσωπο του τρίτου και από το διαγωνιζόμενο, με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών, σύμφωνα 

με την οποία, η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα θα αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο 

ικανοποιητικό για τo ΔΕΔΔΗΕ. Το εν λόγω αποδεικτικό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Φάκελο Β της 

Προσφοράς.  

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου καθώς και οι παρασχεθείσες 

εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

Λόγοι αποκλεισμού συμμετεχόντων 

 

4.1. Αποκλείεται υποχρεωτικά οικονομικός φορέας αν προκύπτει ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 

του Ν. 4412/2016: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) το Διαχειριστή. 

 

4.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Ο λόγος αποκλεισμού παύει να 

εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανόμενων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

 

4.3 Παρέκκλιση από τους παραπάνω λόγους αποκλεισμού μπορεί να χορηγείται, για επιτακτικούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδίως για την κρισιμότητα της σύμβασης για ζωτικές ανάγκες του 

Δικτύου, και σε περιπτώσεις που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα αποτροπής της οφειλής. 

4.4 Αν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 

4.5 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβάλω την ακεραιότητά του. 

 

4.6 Εάν ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 

4.7 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
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εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 

4.8 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

 

4.9  Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που συνιστούν λόγους 

αποκλεισμού μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν, για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν 

τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Η διαδικασία παρεκκλίσεων εφαρμόζεται ως περιγράφεται στο άρθρο 73 ν.4412/2016 και 

ιδίως στις παραγράφους 7-8. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

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

Διαγωνισμού», βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα (site) του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr 

(Διακηρύξεις/Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Πίνακες Διαγωνισμών Λοιπών 

Διευθύνσεων ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης). 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                             ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ 

 

http://www.deddie.gr/

