
[1] 

 

 

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ 
Λ. Συγγρού 112, Τ.Κ. 117 41 ΑΘΗΝΑ 

   

 

                                                                                     Α.Δ.Α.Μ.  

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΠΝ/4003563 

(Α.Δ.Α.Μ. 20PROC006257719) 

 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την έκδοση Συμπληρώματος Νο 1, του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού, ΔΠΝ/4003563, ανάδειξης Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

«Φύλαξη εγκαταστάσεων της 2116 Περιφερειακής Αποθήκης της ΔΠΝ στο Ηράκλειο Κρήτης», 

που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ανωτέρω 

Διακήρυξης, (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV] 79713000-5), ως 

προς τα εξής: 

 

1. Τροποποιείται η παράγραφος 9.1, του Άρθρου 9 «Κριτήριο ανάθεσης – ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές» της σχετικής διακήρυξης ως ακολούθως: 

 
1. . 

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

προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της παροχής. 

Το εκτιμώμενο ελάχιστο νόμιμο μισθολογικό κόστος για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών 

για την 9μηνη παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 51.300,00 ευρώ. 

Στο ανωτέρω ποσό έχει υπολογιστεί πλην του ελαχίστου εργατικού και ασφαλιστικού κόστους 

των εργαζομένων σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και εύλογο διοικητικό κόστος, 

αναλωσίμων, εργολαβικού κέρδους και νόμιμων υπερ Δημοσίου και τρίτων Κρατήσεων. 

 

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, συμπεριλαμβανόμενου 

ποσού για κάλυψη διοικητικών και λειτουργικών εξόδων, εισφορές υπέρ τρίτων και εύλογο 

κέρδος του Αναδόχου,  δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.  

 

2. Τροποποιείται η παράγραφος 12.4.3, του Άρθρου 12.4 - «Φάκελος Γ΄ - Οικονομική 

Προσφορά»,  της σχετικής διακήρυξης ως ακολούθως: 

 

12.4.3 Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

συμβάσεως.  

Σε περίπτωση κατά την οποίαν, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υπάρξουν μεταβολές 

σε ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδείας, δώρα κλπ, το συμβατικό τίμημα θα 

αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα περί σταθερότητας των τιμών δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην 

περίπτωση αυτή και μόνο αυτή. 

 

3. Τροποποιείται η παράγραφος Γ «Χρονοδιάγραμμα Παροχής Υπηρεσιών», του 

παραρτήματος 1 «Περιγραφή Υπηρεσιών» της σχετικής διακήρυξης ως ακολούθως: 
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Οι ώρες και το ωράριο φύλαξης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(σε εβδομαδιαία βάση) 

 

Εγκαταστάσεις της 2116 

Περιφερειακής Αποθήκης της ΔΠΝ 

στο Ηράκλειο Κρήτης, Περιοχή 

Λινοπεράματα 

 

Ένα άτομο ανά βάρδια, για όλες τις 

μέρες της εβδομάδας, 

συμπεριλαμβανομένων των αργιών 

και αναπλήρωση των αδειών 

 

 

1η βάρδια πρωινή : 06:00 -14:00 

 

2η βάρδια απογευματινή : 14:00 – 22:00  

 

3η βάρδια νυκτερινή : 22:00 – 06:00  

 

4. Τροποποιείται η παράγραφος Ι «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς», του 

παραρτήματος 5 «Υποδείγματα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς» της σχετικής 

διακήρυξης ως ακολούθως: 

 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 

σχέση με τον διαγωνισμό της διακήρυξης σας με αριθμό ΔΠΝ/4003563, υποβάλλω 

τον ακόλουθο πίνακα συμβάσεων:  

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την 

ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή 

εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της διακήρυξής 

σας με αριθμό ΔΠΝ/4003563, υποβάλλω τον ακόλουθο πίνακα συμβάσεων:  

 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 

2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα – 

επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νομίμων 

εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. 

– Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 

(επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει 

του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό ΔΠΝ/4003563 της 
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Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε τον ακόλουθο 

πίνακα συμβάσεων της ενώσεως/κοινοπραξίας:   

Ο πίνακας διαμορφώνεται από την αρμόδια υπηρεσία, ανάλογα με τη φύση του 

αντικειμένου του διαγωνισμού. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φύλαξη των Εγκαταστάσεων της 2116 Περιφερειακής Αποθήκης 

της ΔΠΝ στο Ηράκλειο Κρήτης 

Ένα άτομο ανά βάρδια, για όλες τις μέρες της εβδομάδας, 

συμπεριλαμβανομένων των αργιών και αναπλήρωση των αδειών 

 

 

1η βάρδια πρωινή : 06:00 -14:00 

 

2η βάρδια απογευματινή : 14:00 – 22:00  

 

3η βάρδια νυκτερινή : 22:00 – 06:00  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ENA (1) ATOMO ANA BAΡΔΙΑ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ANTIKEIMENO EΡΓΑΣΙΑΣ : ΦΥΛΑΚΑΣ 

Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, θα ενεργούν πάντοτε στα πλαίσια της κείμενης 

νομοθεσίας και του εσωτερικού κανονισμού και οδηγιών του ΔΕΔΔΗΕ όπως κάθε 

φορά ισχύουν.  

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο έλεγχος να ενεργείται άμεσα και προληπτικά με 

συντονισμό και συνεργασία του Επόπτη Ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ ή οποιουδήποτε 

εντεταλμένου οργάνου του.  

 

Όπου υπάρχει Επόπτης Ασφαλείας ορισμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο όργανο, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούνται να 

υπακούουν στις οδηγίες του σύμφωνα με τους όρους κλπ. της παρούσας σύμβασης 

και τη σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης Υπηρεσίας.  

 

Σε περιπτώσεις που οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεί ο Ανάδοχος δεν 

αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό, τότε ζητείται άμεσα η 

συνδρομή της Προϊσταμένης Υπηρεσίας από την οποία θα δοθούν οι 

εντολές και οι  οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες εγγράφως.  

 

Εν γένει η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, θα εκτελείται με την άμεση εποπτεία 

και παρακολούθηση των εντεταλμένων οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που είναι :  

Καθήκοντα Επιβλέπουσας Υπηρεσία ασκεί ο ΤΥΠ/ΥΔΑΔ της ΔΠΝ.  

Καθήκοντα Προϊστάμενης Υπηρεσίας ασκεί η ΔΠΝ. 

 

Με τις οδηγίες και τις υποδείξεις  του ΔΕΔΔΗΕ, είναι υποχρεωμένοι να 

συμμορφώνονται απόλυτα ο Ανάδοχος και το προσωπικό του.  

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω της ΔΠΝ πάντα θα έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να 

απομακρύνει το προσωπικό του Αναδόχου που θεωρεί ακατάλληλο για την εκτέλεση 

της εργασίας με υποχρέωση του Αναδόχου να αντικαθιστά το προσωπικό αυτό, το 

αργότερο σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, διάστημα που θεωρείται εύλογο για την 

αντικατάσταση και εκπαίδευση στα καθήκοντα του έργου, του νέου φύλακα. 

 

Όλες οι ενέργειες και παρατηρήσεις των φυλάκων, θα καταγράφονται καθημερινά 

σε ημερολόγιο έργου το οποίο θα παραδίδεται κάθε πρωί στον Επόπτη Ασφαλείας 

όπου υπάρχει. Αν δεν υπάρχει Επόπτης, με ευθύνη της ο Ανάδοχος θα το παραδίδει 

στην Προϊσταμένη Υπηρεσία ή στον Προϊστάμενο της Μονάδος.  
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Ο τύπος εντύπου που θα χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για «ημερολόγιο έργου» 

θα υποδειχθεί από τη ΔΠΝ, θα είναι σε διπλούν και θα υπογράφεται και από τα δύο 

μέρη ή από την Προϊσταμένη Υπηρεσία.  

 

Το προσωπικό του Αναδόχου, θα προσέρχεται στο χώρο εργασίας με ειδική στολή 

που θα χορηγείται από τον Ανάδοχο και στο δεξιό ημιθωράκιο θα είναι αναρτημένη 

η ειδική ταυτότητα που θα χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη της απασχόλησης του προσωπικού του, 

να παραδώσει στον ΤΥΠ/ΥΔΑΔ της ΔΠΝ, κατάσταση με τα στοιχεία που αφορούν το 

προσωπικό που πρόκειται να εργασθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ  κλπ καθώς 

και δύο φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης για τον καθένα, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας. Μετά τη λήξη ισχύος της 

Σύμβασης ή σε τυχόν αλλαγές, αντικαταστάσεις κλπ φυλάκων, τα δελτία ταυτότητας 

θα επιστρέφονται στον ΔΕΔΔΗΕ 

.  

Επίσης μέσα σε 10 ημέρες από την έναρξη της Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον 

Ανάδοχο για κάθε φύλακα :  

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ν. 

2518/97) και αν δεν έχει εκδοθεί, φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης των 

δικαιολογητικών για έκδοση της υπόψη άδειας από Αστυνομικό Τμήμα.  

β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (ή αντίγραφο θεωρημένο) και απολυτήριο 

Στρατού.  

 

Σε καμία περίπτωση το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε, δεν μπορεί να έχει με οποιοδήποτε τρόπο και έννοια, σύμβαση εργασίας με τον 

ΔΕΔΔΗΕ, παρότι το προσωπικό αυτό, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, θα 

υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ. 

  

Επομένως σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, το προσωπικό αυτό θα 

συνδέεται με εργασιακή σχέση μόνο με τον Ανάδοχο στον οποίο θα παρέχει τις 

υπηρεσίες του και τυχόν ατύχημα που ενδεχομένως συμβεί, κατά την εκτέλεση της 

εργασίας του, ο ΔΕΔΔΗΕ καμία ευθύνη δεν θα φέρει αλλά θα βαρύνεται 

αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος.  

 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο καθώς και στο προσωπικό του, να εμπλακεί με 

οποιοδήποτε τρόπο σε συνδικαλιστικές, απεργιακές ή άλλες κινητοποιήσεις των 

εργαζομένων στο ΔΕΔΔΗΕ.  

Για την καλύτερη φύλαξη των εγκαταστάσεων της  2116 Περιφερειακής Αποθήκης 

της ΔΠΝ, ο Ανάδοχος θα μπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις στην Προϊσταμένη 

Υπηρεσία, ώστε εάν κριθεί σκόπιμο να ενσωματωθούν στον εσωτερικό κανονισμό 

ασφάλειας εγκαταστάσεων, για να είναι δυνατή η εφαρμογή τους. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Προμήθεια υλικών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας τους όπως παρακάτω ενδεικτικά 

αναφέρονται :  

 

Φύλακας  

α) Στολή με τα διακριτικά της Εταιρείας. 

β) Φορητό Π/Δ ή κινητό τηλέφωνο 

γ) Φακό τύπο MAG LITTE 

δ) Σφυρίχτρα 
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ε) Ζώνη τύπου Α/Τ. 

στ) Απαραίτητα ασύρματα μέσα επικοινωνίας. 

ζ) Αλεξίσφαιρο γιλέκο 

 

Αντικατάσταση φυλάκων  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει φύλακα ή φύλακες μετά από αίτημα του 

ΔΕΔΔΗΕ και σε διάστημα 3 ημερών.  

 

Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι Έλληνες πολίτες. 

Θα πρέπει να έχει εκτός από την κατά Νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση 

και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Θα πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και 

να έχει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία για την φύλαξη.  

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η 

καταλληλότητα κάθε φύλακα.  

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Ημερομηνία: …………….  

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

 

                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ OMOIOY ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 

 

Α/Α 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       

       

       

       

 

 

5. Τροποποιείται η παράγραφος ΙΙ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», του 

παραρτήματος 5 «Υποδείγματα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς» της σχετικής 

διακήρυξης ως ακολούθως: 

 

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
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Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 

σχέση με τον διαγωνισμό της διακήρυξής σας με αριθμό ΔΠΝ/4003563, υποβάλλω 

την παρούσα οικονομική προσφορά:  

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την 

ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή 

εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της διακήρυξής 

σας με αριθμό ΔΠΝ/4003563, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά:  

 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 

(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας 

ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 

έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι 

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό ΔΠΝ/4003563 της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό 

υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:   

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
                                            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΠΝ/4003563  

 

«ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2116 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ 

ΔΠΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ » 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

(Οι παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

 

Ένα (1) άτομο ανά βάρδια, 

για όλες τις μέρες της 
εβδομάδας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αργιών και αναπλήρωση των 

αδειών 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΝΕΑ 
ΜΗΝΩΝ 

(συμπληρώνεται από την 
Υπηρεσία) 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ 

(συμπληρώνεται 
από τον 
Διαγωνιζόμενο) 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΕΥΡΩ) ΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΝΝΕΑ (9) 
ΜΗΝΩΝ  

(συμπληρώνεται από 
τον Διαγωνιζόμενο) 
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1η βάρδια πρωινή : 06:00 -
14:00 

 
2η βάρδια απογευματινή : 
14:00 – 22:00  
 
3η βάρδια νυκτερινή : 22:00 – 
06:00  

 

58.500,00€  

 

Προσφερόμενη συνολική τιμή για παροχή υπηρεσιών εννέα μηνών                      

(συμπληρώνεται ολογράφως από τον Διαγωνιζόμενο): 
…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Στο παραπάνω τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και οι επιβαρύνσεις που 

προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση καθώς και τα γενικά έξοδα και το 

εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.  

 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ  
 

 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Ημερομηνία: …………….  

Υπογραφή/Σφραγίδα: …………… 

 

 

6. Τροποποιείται το Άρθρο 3 «Τεχνική Περιγραφή», του υποδείγματος της Σύμβασης 

της σχετικής διακήρυξης ως ακολούθως: 

 

Οι χώροι και οι απαιτήσεις φύλαξης των φυλακτικών σημείων περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω:   

 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(σε εβδομαδιαία βάση) 

 

Εγκαταστάσεις της 2116 

Περιφερειακής Αποθήκης της ΔΠΝ 

στο Ηράκλειο Κρήτης, Περιοχή 

Λινοπεράματα 

 

Ένα άτομο ανά βάρδια, για όλες τις 

μέρες της εβδομάδας, 

συμπεριλαμβανομένων των αργιών 

και αναπλήρωση των αδειών 

 

 

1η βάρδια πρωινή : 06:00 -14:00 

 

2η βάρδια απογευματινή : 14:00 – 22:00  

 

3η βάρδια νυκτερινή :22:00 – 06:00  

 

 

 

7. Τροποποιείται το Άρθρο 5 «Αμοιβή», του υποδείγματος της Σύμβασης της σχετικής 

διακήρυξης ως ακολούθως: 
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1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης 

συμφωνείται σε μηνιαίο τίμημα ………………. ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης 

αξίας, και συνολικό συμβατικό τίμημα                                ευρώ, για εννέα (9) 

μήνες πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

2. Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί στην προσφορά του Αναδόχου, η οποία παρατίθεται 

αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα «Β». 

 

3. Συμφωνείται ρητά, ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος 

παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ..  

Ο Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόμενο και αποδέχεται τον κίνδυνο της μεταβολής των 

οικονομικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο 

αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται. 

4. Η παραπάνω Αμοιβή συμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών που 

ανατίθενται, τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό του 

κόστος, τα τέλη και γενικότερα όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με 

οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και το εργολαβικό του κέρδος. 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης να μειώσει τη ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι 

ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας χωρίς μεταβολή στην συμβατική 

τιμή μονάδας. 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, υπάρξουν 

μεταβολές σε ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδείας δώρα κλπ, το 

συμβατικό τίμημα θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στην παρ. 3 περί σταθερότητας των τιμών δεν 

τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση αυτή και μόνο αυτή. 

 

8. Τροποποιείται το Άρθρο 3 «Αντικείμενο έργου» του τεύχους «Τεχνική Περιγραφή», 

της σχετικής διακήρυξης ως ακολούθως: 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΡΓΟΥ 

Οι εργασίες τις οποίες θα κληθεί ο Ανάδοχος να παράσχει στις κάτωθι εγκαταστάσεις 

προσδιορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρακάτω. 

Οι φύλακες θα εκπαιδευθούν με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να παρακολουθούν και 

να ελέγχουν την καλή λειτουργία των υποδομών του και να επεμβαίνουν ανά πάσα στιγμή 

για την αντιμετώπιση αντιξοοτήτων, σύμφωνα με οδηγίες που θα έχουν λάβει. 

Το Φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την φύλαξη της  Περιφερειακής Αποθήκης 

Ηρακλείου Κρήτης 

Η Αποθήκη απαιτείται να φυλάσσεται από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης ως εξής: 
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Με ένα φύλακα ανά οκτάωρο - από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες - για 24ωρη 

αδιάλειπτη φύλαξη. Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι 06:00 –14:00, 

14:00-22:00 και 22:00-06:00 

 

Εμβαδόν Κτιρίων 1468,13 m2 . 

Εμβαδόν Οικοπέδου 34842,70 m2 . 

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω εμβαδά περιλαμβάνονται: 

- Ο κινητός και σταθερός εξοπλισμός του κτιρίου. 

- Οι εσωτερικές τοιχοποιίες, τα κλιμακοστάσια, οι ράμπες οχημάτων κλπ. 

9. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, λόγω των ανωτέρω 

τροποποιήσεων.  

 

Αρχική ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης αυτών ήταν 

η 26.02.2020 και ώρα 10.00πμ.  

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης αυτών ορίζεται 

η   09.03.2020 και ώρα 10.00πμ.  

 

10. Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν 

Συμπλήρωμα Νο 1, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν. 

 

Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, (www.deddie.gr). 

 

 

 

 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΝ 

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 

http://www.deddie.gr/



