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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΕΔ-38  

 

1. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε., 

Περραιβού 20 &, Καλλιρρόης 5 117 43 Αθήνα, προσκαλεί, κατά τις διατάξεις του 

Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Απόφαση ΔΣ 

1667/05.08.2020) και της παρούσας Διακήρυξης, όλους τους ενδιαφερόμενους σε 

Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την 

ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών: «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων (δύο 

φορές το χρόνο) και  αποψίλωση εξωτερικών χώρων (δύο φορές το χρόνο) των 

Κ/Δ, των Περιφερειακών Υ/Σ 150/20KV και των Υ/Σ 22/6,6 kV που βρίσκονται 

στην Αττική», συνολικού Προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Εταιρείας  διακοσίων 

ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (295.596,00€), ο 

οποίος αναλύεται ως εξής: 

α. εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ  197.064,00€ για τη διετή παροχή 

υπηρεσιών 

β.  ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ  98.532,00€, που αντιστοιχεί 

στο δικαίωμα προαίρεσης 12μηνης παράτασης. 

  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 

πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (εφεξής «Σύστημα») της 

διαδικτυακής πύλης https://www.marketsite.gr μέσω της πλατφόρμας sourceONE/ 

tenderOne. Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί έως την Δευτέρα 01.11.2021 και ώρα 

11πμ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών). 

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

 

3. Οι προσφορές αποσφραγίζονται σε στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, από 

αρμόδια Επιτροπή, η οποία συστήνεται από αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

4. Τα Τεύχη της Διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων 

(εφεξής «Σύστημα») της διαδικτυακής πύλης https://www.marketsite.gr μέσω της 

πλατφόρμας sourceONE/ tenderOne και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ στη 

διεύθυνση https://www.deddie.gr/el/deddie/ietaireia/organogramma/deddie/dieuthunsi-

eidikwn-egkatastasewn-diktuou 
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