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ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/3007270/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  

 

 
   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «Εργασίες Καθαριότητας των χώρων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

Περιοχή Καστοριάς της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης» 

 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ΔΕΔΔΗΕ), δια της Διευθύνσεως 

Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης  που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Εθνικής 

Αμύνης  αριθμός 9 Α, έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 123 επ. του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 

μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179),  

2. Το ν. 4412/2016 «Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών» (Α΄ 147),  

3. Την με αρ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απόφαση «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» 

4. Την απόφαση Δ/ντος Συμβούλου 22/25-5-2017 που αφορά την παροχή 

εξουσίας υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ,  

 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου 

για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 και 

στο Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παρούσας.  

 

Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού.  

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι 

διατάξεις που μνημονεύονται ανωτέρω.  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες Καθαριότητας των χώρων της 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ Περιοχή Καστοριάς της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – 

Θράκης» που στεγάζεται στη Λεωφόρο Κύκνων 36 στην Καστοριά και που 

αναλυτικά περιγράφονται Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός Κοινού 

Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV]90911200-8) 

1.2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 :  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 

τριάντα δύο χιλιάδες και δέκα ευρώ (32.010,00 €), πλέον φόρου προστιθέμενης 

αξίας, συμπεριλαμβανομένου του κατά την παρ. 1.5 δικαιώματος προαίρεσης και 

αναλύεται ως εξής:  

α.  €21.340,00 είκοσι μία  χιλιάδες  τριακόσια σαράντα ευρώ, 

β. €10.670,00, δέκα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ που αντιστοιχεί στο 

δικαίωμα προαίρεσης. Το υπό α’ ποσό συνιστά το ανώτατο όριο προσφοράς. 

Προσφορές που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό δεν γίνονται αποδεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.  

1.4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

1.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή 

απόφασή του εκδιδόμενη κατά την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης: 

 α) Να επαυξήσει  την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού   

50% επί της αξίας, με τιμή μονάδας ίση προς τη  συμβατική ή 

 β) Να μειώσει   την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού   30% 

επί της αξίας, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας.  

  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφαση του εκδιδόμενη κατά την 

κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: 

α) Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι  

50% με τους ίδιους όρους και με τιμή μονάδας ίση προς τη  συμβατική.  

β) Να μειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι 

30% με τους ίδιους όρους και με τιμή μονάδας ίση προς τη  συμβατική. 

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της 

συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν 

δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις.  

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1. Οι Προσφορές  θα υποβληθούν με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

Περιοχής Καστοριάς  στις  22 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη  και έως ώρα 10.00 πμ   

ή με ταχυδρομική αποστολή τους στην έδρα της ίδιας Περιοχής  έως τις 23 Μαΐου 

2018, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 09.00 πμ . Επί ταχυδρομικής αποστολής ο 

προσφέρων έχει ο ίδιος την ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση της προσφοράς και 

                                            

1 Τα  ποσά συμπληρώνονται  ολογράφως και  αριθμητ ικώς  
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ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει υποχρέωση να παραλάβει την προσφορά από οποιοδήποτε 

άλλο σημείο. 

2.2. Προσφορά που περιέρχεται στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τη λήξη των πιο πάνω 

προθεσμιών δεν γίνεται δεκτή και δεν ανοίγεται, αλλά επιστρέφεται σε εκείνον που 

την υπέβαλε.  

2.3   Η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις 23 

Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09.00 πμ ενώπιον Επιτροπής Κρίσης του 

Διαγωνισμού που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ στο γραφείο της Διεύθυνσης της 

Περιοχής Καστοριάς της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης στη 

διεύθυνση Λεωφόρος Κύκνων, αριθμός 36, ΤΚ 52100 Καστοριά, 1ος Όροφος.  

 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

3.1.     Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων στις 23/04/2018 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr  από τις 23/04/2018.  

3.2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός 

φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των 

όρων του διαγωνισμού.  

 3.3  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις 

σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και την Παρασκευή 11 Μαΐου 

2018 στην Περιοχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Αιτήματα παροχής 

πληροφοριών που υποβάλλονται είτε μετά την ως άνω ημερομηνία είτε με άλλον 

τρόπο δεν εξετάζονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε 

όλα τα αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο 

(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται 

στο άρθρο 2 της παρούσας.   

 

 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ2 

4.1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

είναι ο Διευθυντής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 

4.2. Γνωμοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού,  η οποία είναι αρμόδια σε 

όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και την κατακύρωση. 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς, ήτοι φυσικά και νομικά 

πρόσωπα καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις φυσικών ή και 

νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα: α) Σε ένα κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης   ή β) Σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), ή γ)  Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Σ.Δ.Σ.  ή δ) Σε τρίτες χώρες, που 

δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπόθεση του δικαιώματος συμμετοχής 

είναι η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 6 της 

                                            

2 Το  άρθρο διαμορφώνεται ως προς τα όργανα διεξαγωγής του δ ιαγωνισμού 

(αποσφράγισ η ς ,  ελέγχου,  αξ ιολόγησης κλπ) κατά περίπτωση με βάση τ ις  

ανάγκες της Υπηρεσίας.  

http://www.deddie.gr/
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παρούσας και η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται 

στο άρθρο 7 της παρούσας. 

5.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν 

αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 

306 του ν. 4412/2016 για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός. 

5.3. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να 

προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

Κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης, η οποία υποβάλλει 

προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την 

κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της συμβάσεως, η 

ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της 

εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά. 

5.4. Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος 

κοινοπραξίας/ένωσης/προσωρινής σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία 

προσφορά. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι 

προσφορές που υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 

5.5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της 

συνάψεως δημοσίων συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος. 

5.6. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: 

 

6.1.1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

6.1.1.1. 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-

0088, σ. 42). 

6.1.1.2. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών 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 καταπολέμηση 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. 

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

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27-11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

6.1.1.4. 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. 
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6.1.1.5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση 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 

χρηματοπιστωτικού 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),  

6.1.1.6. 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 καταπολέμηση 

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 οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

τον ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

6.1.2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 

Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

6.1.2.1. 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 του ελληνικού δικαίου 

ή αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικές ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική.  

6.1.2.2. Έχουν επιβληθεί εις βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

6.1.2.3. 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, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: 

 

6.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Εκείνον που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016. 

6.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
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δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς).  

 

6.1.4. ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εκείνον για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει 

επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

6.1.5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

6.1.6. Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την 

πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 

4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

6.1.7.  Εκείνον που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

6.1.8. Εάν 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 ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που απαιτούνται στο άρθρο 16 της παρούσας.  

6.1.9. Εκείνον που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

 

6.1.10. Εκείνον που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του 3.  Αποκλείονται από τη σύναψη της 

σύμβασης οι υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού εάν έχουν 

επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Επίσης αποκλείονται από τη σύναψη σύμβασης οι υποψήφιες εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού :  

αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του 

άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή  

                                            

3 Η κατάσταση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα  κατά 

περίπτωση  μέσα.  
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ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας 

συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου 

της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του 

ν. 3996/2011 (Α΄ 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.  

 

6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό 

πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός 

από εκείνους της παρ. 6.1.1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:   

6.2.1. Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου,  

6.2.2. Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρίες κάθε διαχειριστή,  

6.2.3. Για τις προσωπικές εταιρίες κάθε διαχειριστή, 

 

6.3. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή 

σύμπραξη, η συνδρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός 

από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται 

αποκλεισμό της προσφοράς της Ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρινή σύμπραξης. 

 

6.4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ:   

Οικονομικός φορέας, για τον οποίο συντρέχει κάποιος από τους ανωτέρω λόγους 

αποκλεισμού, μπορεί να προσκομίσει στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

της προσφοράς του στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Για 

τον σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 

δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το 

ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 

ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 

καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 

ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη 

απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει 

της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος, στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η απόφαση του 

ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 

του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 

ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω 

Επιτροπή συνοδευομένου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση 

της ως άνω προθεσμίας ο ΔΕΔΔΗΕ αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

τον εν λόγω οικονομικό φορέα. 
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7.     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ4 

Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον, ο 

προσφέρων:  

7.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 5 : Να έχει  

ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% εκατό της εκτιμώμενης 

αξίας των υπηρεσιών για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά.  

 

7.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Για την κάλυψη των 

κριτηρίων επιλογής του παρόντος άρθρου ο προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του, που τον 

συνδέουν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής  

δέσμευσης των φορέων για τον σκοπό αυτό. Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων 

αφορά στα κριτήρια του άρθρου 7.1 της παρούσας (που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του 

αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική 

επαγγελματική εμπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, 

για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες 

 

7.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ6:  

7.3.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα 

απαιτείται: 

    7.3.1.1 Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα 

συναφές προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. 

    7.3.1.2. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση όμοιων  

συμβάσεων, η αξία των οποίων να ανέρχεται συνολικά σε 20.000,00 Ευρώ κατά 

την τελευταία τριετία.  

    7.2.1.3. Να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους  και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της Σύμβασης.  
 

7.3.2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων, η απαιτούμενη 

εμπειρία στην εκτέλεση των συμβάσεων απαιτείται να συγκεντρώνεται τουλάχιστον 

από ένα μέλος της. 

                                            

4 Τα  κριτήρια επιλογής τ ίθεντα ι ή όχι κατά την κρίση της Υπηρεσίας.  Ανάλογα 

με το ποια θα ε π ι λ ε γ ο ύ ν , θα πρέπει να τεθούν και  τα αντ ίστοιχα γ ια την 

απόδειξη αυτών, δ ικα ιολογητ ικά Προσωρινού Αναδόχου.  

5 Το  συγκεκριμένο κριτήριο ποιοτ ικής επιλογής (αναφορικά με την ο ικονομική 

κα ι  χρηματοοικονομική επάρκε ια)  μπορεί  να τ ίθετα ι ή όχι  κατά την κρίση τ ης 

Υπηρεσίας.  Πέραν των απαιτήσεων περί  ελάχιστου κύκ λου  εργασιών, μπορεί 

να απαιτε ίτα ι  κατά την κρίση της Υπηρεσίας,  από τους ο ικονομικούς φορεί ς :  

1)  Η παροχή πληροφοριών σχετ ικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, 

παρουσιάζοντας την αναλογ ία ιδ ίως στοιχε ίων ε ν ε ργ η τ ι κ ο ύ  και παθητ ικού.   

2)  κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστ ικής κάλυψης έναντ ι  επαγγελματ ικών 

κ ινδύνων.  3) ελάχιστη πιστοληπτ ική ικανότητα.  

 

6 Τίθεντα ι  ή όχι  κατά την κρίση της Υπηρεσίας  
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8.  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Επειδή το συνολικό αντικείμενο της συμβάσεως, μαζί με το δικαίωμα προαιρέσεως 

του άρθρου 1.5 της παρούσας δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) 

ευρώ δεν απαιτείται έλεγχος της ονομαστικοποίησης των μετοχών των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία. 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά  βάσει τιμής. 

 Επισήμανση: Σημειώνεται ότι κατά την ανάλυση του τιμήματος θα πρέπει να 

προκύπτει ότι τηρείται η Εργατική και ασφαλιστική Νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά 

την οποία δεν προκύπτει η τήρηση των ανωτέρω, η προσφορά θα απορρίπτεται 

οριστικά. Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της 

υπηρεσίας δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. 

Επίσης προσφορές κάτω του ελάχιστου νόμιμου μισθολογικού κόστους δεν θα 

γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος. Κατά τον υπολογισμό της 

Υπηρεσίας το ελάχιστο νόμιμο μισθολογικό κόστος για το αντικείμενο του 

Διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου ποσού για κάλυψη διοικητικών εξόδων 

ανέρχεται σε δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε ευρώ (16.735 €). 

 

9.2.  Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή και 

είναι  οι προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή , θα διενεργηθεί κλήρωση 

μεταξύ τους. Η κλήρωση διενεργείται από την  αρμόδια Επιτροπή παρουσία των 

ενδιαφερομένων. 

 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ  

10.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό 

διάστημα ίσο με έξι  μήνες από την  επομένη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

10.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη 

της.   Στην   περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται.  

  

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό  απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως 

συμμετοχής.  

 

12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

12.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. Νομιμοποιητικά έγγραφα και λοιπά 

δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε  άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, 

πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 

που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο. Οι προσφορές πρέπει να 

συνοδεύονται από πίνακα περιεχομένων, να φέρουν ενιαία αρίθμηση και να 

μονογράφονται σε κάθε σελίδα τους. Οι προσφορές πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένες. Τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες πρέπει να είναι ευκρινείς, να 

μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον προσφέροντα. Επισημαίνεται ότι όλα 

τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά  γίνονται δεκτά και σε απλά, 
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ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των αρχικών εγγράφων, τόσο δημοσίων όσο και 

ιδιωτικών. Ειδικότερα για τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τους και 

για τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αντιγράφων που 

έχουν επικυρωθεί από δημόσια αρχή ή από δικηγόρο. Για τα έγγραφα που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Ο ΔΕΔΔΗΕ πάντως μπορεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ζητήσει την υποβολή πρωτοτύπου ή 

επικυρωμένου αντιγράφου. 

Οι προσφορές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης όλα τα 

στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο με την ένδειξη, 

 « ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/3007270/2018», στον 

οποίο αναγράφονται η επωνυμία του προσφέροντος, ο αριθμός και ο τίτλος της 

παρούσας διακήρυξης.  

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους (Α΄, Β΄ και Γ΄) 

με τις ίδιες ακριβώς επισημάνσεις του φακέλου προσφοράς και συγκεκριμένα: 

 

12.2. ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο «Φάκελος Α΄ - Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιέχει: 

12.2.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 

υποβολή εγγυήσεως συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε 

ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της συμβάσεως χωρίς τον 

φόρο προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένα σε 21.340 € Χ 2% =426,80 ευρώ 

12.2.2. Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.) στο οποίο ο προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 6 και 7 της παρούσας για τη συμμετοχή του. 

12.2.3. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  υποβάλλουν  το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτές.  

12.2.4. Στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα 

της σύμβασης σε υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του 

Τ.Ε.Υ.Δ. και εφόσον το τμήμα αυτό υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό 

(30%) της αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί, τότε Τ.Ε.Υ.Δ. υποβάλλεται και 

από τον υπεργολάβο.  

12.2.5. Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο ΤΕΥΔ δήλωση του 

προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, 

αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 

του κατά το άρθρο 6.4 της παρούσας.  

12.2.6. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη 

συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας.  

 

12.3. ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   -   ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
Ο «Φάκελος Β΄ - Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία τεχνικά 

στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται κατωτέρω : 

12.3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

     Α)  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

           ΓΡΑΦΕΙΑ 
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  Καθάρισμα των επίπλων με βρεγμένο πανί (τύπου wetex).  

  Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων.  

  Άδειασμα των άχρηστων και τοποθέτηση νέας σακούλας στους 

κάδους.  

  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων.  

  Ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών.  

  Καθάρισμα των ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, 

ντουλαπιών, σωμάτων καλοριφέρ και κλιματισμού με βρεγμένο 

πανί (wetex).  

  Αφαίρεση αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τα τζάμια, 

τους τοίχους και τους ηλεκτρικούς διακόπτες.  

  Καθάρισμα τηλεφώνων.  

  Ξαράχνιασμα τοίχων.  

 

    ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  

  Πλύσιμο και γυάλισμα καθρεπτών και αφαίρεση αλάτων νερού 

από τις βρύσες χρωμίου.  

  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου.  

  Πλύσιμο νεροχύτη και λεκάνης εσωτερικά και εξωτερικά και 

τοποθέτηση απολυμαντικού υγρού.  

  Τοποθέτηση χάρτου υγείας, χειροπετσετών και υγρού 

καθαρισμού. Τα εν λόγω υλικά θα τα χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ.  

  Άδειασμα απορριμμάτων-χαρτιών και τοποθέτηση νέας 

σακούλας στους κάδους.  

 

    ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  (Είσοδοι, Διάδρομοι, Κλιμακοστάσια,          

Ανελκυστήρας)  

  Σκούπισμα –  σφουγγάρισμα.  

 

    Β)  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  

 

  Καθάρισμα-Πλύσιμο όλων των τζαμιών των γραφείων του 

ισογείου μία (1) φορά την εβδομάδα (εσωτερικά και εξωτερικά 

τζάμια).  

  Καθάρισμα –Πλύσιμο των εξωτερικών τζαμιών του 1 ου  ορόφου 

μια (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες.  

  Καθάρισμα περσίδων μία (1) φορά κάθε μήνα.  

  Καθάρισμα των καθισμάτων γραφείου με ηλεκτρική σκούπα μία 

(1) φορά κάθε μήνα.  

  Πλύσιμο πλακιδίων τουαλετών μία (1) φορά κάθε δύο (2) 

μήνες.  

  Σαπούνισμα των τοίχων και των χωρισμάτων κάθε έξι  (6) 

μήνες.  

  Καθάρισμα του εξωτερικού χώρου των γραφείων του κτιρίου 

δύο (2) φορές το μήνα.  

  Όλοι οι χώροι του υπογείου θα καθαρίζονται δύο (2) φορές την 

εβδομάδα.  

 

Οι περιοδικοί καθαρισμοί θα εκτελούνται μετά από έγγραφη 

ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο και ύστερα από τη 

σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ για την προτεινόμενη ημερομηνία 

εκτέλεσης των εργασιών  
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    Γ)  ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  

Όλοι οι παραπάνω καθαρισμοί εκτελούνται και έκτακτα κάθε φορά που οι 

συνθήκες το επιβάλλουν, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση τoυ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

χωρίς ο εργολάβος να δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

 

12.3.2 Ποσότητα και είδος προσφερόμενων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό οι 

συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το 

Παράρτημα 5. 

12.3.3 Φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, από το οποίο να 

προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το 

Παράρτημα 8.  

12.3.4. Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά 

στοιχεία.  

 

12.4. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο «Φάκελος Γ΄ - Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία 

οικονομικά στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή:  

12.4.1. Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 5 

συμπληρωμένο με τιμές μονάδας και προσφερόμενες υπηρεσίες, εκφρασμένες σε 

ευρώ και γραμμένες αριθμητικώς και ολογράφως. 

 Στην οικονομική προσφορά οι προσφέροντες πρέπει να υπολογίζουν εύλογο 

ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του 

εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

12.4.2.   Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

της συμβάσεως. Προσφορές που περιλαμβάνουν ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος 

ή οποιουσδήποτε  άλλους  όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται. 

12.4.3. Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και 

επιβαρύνσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος βαρύνει τον 

ΔΕΔΔΗΕ με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού 

τιμολογίου του παρόχου των υπηρεσιών.  

 

13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

13.1. Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε  με τον τρόπο που 

αναφέρεται ανωτέρω.  

13.2. Αν υποβλήθηκε από  οικονομικό φορέα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

13.3. Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από μία προσφορές από τον ίδιο οικονομικό 

φορέα είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης.  

13.4. Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά.  

13.5. Αν δεν αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

13.6. Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της  παρούσας 

ως προς τη μορφή των προσφορών ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 

13.7. Αν το επάγγελμα που ασκεί ο προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο 

οικείο Επιμελητήριο, όπως δηλώνεται  στο ΤΕΥΔ, δεν είναι συναφές προς το 

αντικείμενο της συμβάσεως. 

13.8. Αν ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων φορέων για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7 της παρούσας και είτε 

τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται ούτε από τον επικαλούμενο τρίτο είτε δεν 

αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει πράγματι στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους μέσω του τρίτου. 
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13.9. Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος μικρότερη από την απαιτούμενη στο 

άρθρο 10 της παρούσας.  

13.10.  Αν στην οικονομική προσφορά η τιμή δεν είναι εκφρασμένη σε ευρώ ή 

περιέχει όρους αναπροσαρμογής του τιμήματος ή ρήτρα ξένου νομίσματος ή 

άλλους οποιουσδήποτε όρους μη προβλεπόμενους στην παρούσα.  

13.11.  Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή 

αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η 

πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 

13.12.  Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το άρθρο 14 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ο προσφέρων δεν τις αποκατάστησε ή δεν έδωσε 

ικανοποιητικές εξηγήσεις.  

13.13.  Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και 

απαιτήσεις της παρούσας.  

13.14.  Αν ο  προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα 

υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της 

παρούσας. 

13.15.  Αν η προσφερόμενη τιμή αποκαλύπτεται, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλα 

οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

13.16.  Αν η προσφερόμενη τιμή οδηγεί σε υπέρβαση του προϋπολογισμού. 

13.17.  Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το 

άρθρο 57 του Συντάγματος.  

 

 

14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

14.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία  δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες 

χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των  φακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της  

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή 

σήμανση αντιγράφων, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν 4250/2014,   , μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,   

που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η 

συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση όρων της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή δεν 

μπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει 

ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.  

14.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί επίσης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία  κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη 

διευκρίνιση του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει 

ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά 
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ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με 

τις λοιπές.  

14.3. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται 

οπωσδήποτε στον προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, 

λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών συμμετοχής ή των λοιπών εγγράφων της 

προσφοράς.  

 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.1. Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται 

σε ενιαίο στάδιο.  

15.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η Επιτροπή κατ’ αρχήν παραλαμβάνει τις προσφορές που 

υποβάλλονται σε αυτή και καταγράφει την επωνυμία των προσφερόντων στο 

Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Αμέσως μετά την 

εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν 

κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τις επωνυμίες των 

αντίστοιχων προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία 

παραλαβής των προσφορών. 

15.3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει 

τους Κύριους Φακέλους Προσφορών με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι 

προσφορές και ελέγχει την ύπαρξη των Φακέλων Α΄ («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής»), Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και Γ΄ («Οικονομική Προσφορά»). Μετά 

αποσφραγίζονται ο Φάκελος Α΄ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»), ο Φάκελος Β΄ 

(«Τεχνική Προσφορά») και ο Φάκελος Γ΄ («Οικονομική Προσφορά») και 

μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε 

αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων αυτών δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς 

πρόσωπα.  

15.4. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά» και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, στο οποίο 

καταχωρούνται οι προσφέροντες, τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  οι τεχνικές 

προσφορές, οι οικονομικές προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά  κατάταξης  και με το οποίο εισηγείται για τις 

προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να 

γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές, καθώς και για την τελική κατάταξη των 

παραδεκτών προσφορών . 

15.5. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαβιβάζεται στο αρμόδιο εγκριτικό 

όργανο, το οποίο αποφασίζει. 

15.6. Διευκρινίσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι 

απαντήσεις των προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται εγγράφως. 

Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή 

τους σε αυτές κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 

15.7.  Όσοι υπέβαλαν προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 

αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ και των σχετικών πρακτικών της γνωμοδοτικής επιτροπής 

και των προσφορών των λοιπών προσφερόντων. Εξαιρούνται από το δικαίωμα 

γνώσης εκείνα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει 

χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως εμπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου. Για να ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός 

στοιχείων της προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει  στον οικείο υποφάκελο να 
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περιλαμβάνεται και  σχετική αιτιολόγηση, στην οποία να αναφέρονται ρητά όλες οι 

σχετικές   διατάξεις  νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, καθώς και οι συγκεκριμένοι 

λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη πληροφορία είναι εμπιστευτική. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

15.8.   Αν ο έλεγχος των Φάκελων όλων των προσφερόντων αποβεί αρνητικός, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ματαιώνονται. 

15.9.  Ο ΔΕΔΔΗΕ, αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση 

πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των προσφερόντων. Το πιστοποιητικό 

αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, ο 

ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. 

 

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

16.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια 

Επιτροπή   καλεί τον  προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά  

Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης.  

16.2. Τα δικαιολογητικά  προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα 7 της παρούσας. 

16.3. Τα δικαιολογητικά  προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Υπηρεσία 

που διενεργεί τον διαγωνισμό και πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, να  συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984, εφόσον τα 

έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης  

κρατών. 

Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-

Θ/ΠΚΑΣΤ/3007270/2018   

Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/3007270/2018  

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού» 

16.4. Μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών  Προσωρινού 

Αναδόχου, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον Φάκελο και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά στον διαγωνισμό, μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 

16.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

υποβάλει ή να τα συμπληρώσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει 

την προθεσμία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται επαρκώς.  

16.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το ΤΕΥΔ περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων 
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ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6 και 7 της παρούσας είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με  

την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης προσφέροντος για υποβολή 

δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου  και ούτω καθ’ εξής.  Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

16.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με 

τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αρμόδιο εγκριτικό όργανο ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης 

είτε κατακύρωσης είτε κήρυξης του προσωρινού αναδόχου εκπτώτου είτε 

ματαίωσης της διαδικασίας.   Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ 

κοινοποιούνται στους προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. 

 

17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

17.1. Αν μετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον 

προσφέροντα μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται 

στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισμού» - «Κριτήρια Ποιοτικής 

Επιλογής» 7 ) και τις οποίες ο προσφέρων δήλωσε με την προσφορά του, ο 

προσφέρων οφείλει να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ αμελλητί και πάντως το αργότερο 

μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης κατά το άρθρο  16 της παρούσας.  

17.2. Στην περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανωτέρω 

μεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής, 

απορρίπτεται.  

  

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού 

αναδόχου  αποβαίνει θετικός, το αρμόδιο εγκριτικό όργανο ως αποφαινόμενο 

όργανο εκδίδει την πράξη κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνονται τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών.  

18.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθώς και τα πρακτικά αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε όλους τους προσφέροντες 

επί αποδείξει με τον πρόσφορο κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ τρόπο και ειδικότερα 

με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικά.  

 

 

19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

19.1. Σε ένσταση υπόκεινται η διακήρυξη, η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης 

προσφορών καθώς και η απόφαση κατακύρωσης. 

19.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο. Ειδικά οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται το 

αργότερο πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  

19.3. Ενστάσεις  εξετάζονται  από τον Διευθυντή Περιφέρειας  Μακεδονίας  

– Θράκης Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί της ενστάσεως μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την υποβολή της. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.    

 

                                            

7 Παραμένε ι  εφόσον έχουν τεθε ί  Κριτήρια Ποιοτ ικής Επιλογής.  
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20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

20.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να 

αποφασισθεί, ιδίως στις ακόλουθες: 

20.1.1. Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τις ζητούμενες 

υπηρεσίες.  

20.1.2. Αν η  προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  

20.1.3. Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι 

έγινε συνεννόηση μεταξύ των  προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του 

ανταγωνισμού. 

20.1.4. Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα. 

20.1.5. Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη ματαίωση. 

20.2. Σε περίπτωση ματαίωσης οι  προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης.  

 

21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

21.1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και εφόσον δεν ασκηθούν 

εμπρόθεσμα ενστάσεις ή εφόσον αυτές απορριφθούν, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον 

ανάδοχο να υποβάλει την εγγύηση   καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Παράρτημα 

3 και να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη 

λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.   

21.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

διαδικασία κατακύρωσης επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα, που προσέφερε 

την αμέσως επόμενη κατά σειρά κατάταξης τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

και να υπογράψει τη σύμβαση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

22. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

22.1. Οι   όροι της συμβάσεως μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου αναφέρονται στο 

συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα 9.  

22.2.   Τροποποίηση της συμβάσεως, μετά τη σύναψή της, μπορεί να γίνει μόνο 

με κοινή συμφωνία μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της συμβάσεως κατά το άρθρο 337 του ν. 

4412/2016.   


