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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
        Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό προκειμένου 

να καλύψει τις ανάγκες της σε  Υπηρεσίες Διοικητικο-οικονομικής Υποστήριξης για δύο (2) έτη, με 
δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους, ήτοι, για τα έτη 2011 και 2012. 

 
         Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες ή Κοινοπραξίες αυτών, με εμπειρία στην 

λειτουργική  υποστήριξη που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους της 
Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) ή έχουν Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. και 
έχουν κεντρική διοίκηση ή την έδρα τους σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε χώρα με Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε., και πληρούν 
αντίστοιχα με τις προαναφερόμενες ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του 
κράτους που είναι εγκατεστημένες.  

 
         Οι προσφορές υποβάλλονται  σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την ……….. και ώρα 

12:00, στη διεύθυνση ΔΕΠΑ ΑΕ, Μ. Αντύπα 92, 14121 Ηράκλειο Αττικής, με την ένδειξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 645/2010/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012 – ΥΠΟΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ”. 

 
 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ. 
 

2.      ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική και την Κοινοτική  Νομοθεσία (Οδηγία 2004/17/ΕΚ), η 
οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και Προσφερόντων ανεξάρτητα από 
την εθνικότητά τους σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού. Οπoιαδήπoτε δικαστική διένεξη ή διαφορά 
θα υπόκειται στη δικαιoδoσία τωv Δικαστηρίωv της Αθήvας, τα oπoία oρίζovται απoκλειστικά 
αρμόδια. 

                            
 Οι Όρoι τoυ Διαγωvισμoύ περιέχovται στηv παρoύσα Διακήρυξη και στα επισυvαπτόμεvα σε αυτή 

Τεύχη τoυ Διαγωvισμoύ. Οι οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΠΑ (ΦΕΚ 1037/Β/25.07.2003) όπως αναλυτικά περιγράφεται 
κατωτέρω. Η ΣΥΜΒΑΣΗ πoυ θα υπoγραφεί, διέπεται απο τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΠΑ και 
ειδικότερα για ό,τι δεv πρoβλέπεται ρητά στη  ΣΥΜΒΑΣΗ, θα ισχύουν oι διατάξεις τoυ Αστικoύ Κώδικα.  

 
Σημειώνεται ρητά ότι η ΣΥΜΒΑΣΗ που θα υπογραφεί, υπόκειται στην διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων του Νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/14.2.2005 Τεύχος Α’) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/10.11.2005 Τεύχος Α’). 

 
3.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής-Οικονομικής 
Υποστήριξης και συγκεκριμένα:  
 
Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογιστηρίου 
Υπηρεσίες Δακτυλογράφησης και Γραμματειακής Υποστήριξης 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Θεμάτων Προσωπικού 
Υπηρεσίες Επεξεργασίας Δελτίων Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Συμβάσεων 
Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου 
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Διαδικασιών 
Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Προβολής 
Υπηρεσίες Υποστήριξης Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
Υπηρεσίες Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Ανάπτυξης Λογισμικού 
Υπηρεσίες Παρακολούθησης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Οικονομικού Ελέγχου 

 
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
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Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πέντε ημέρες την 
εβδομάδα και για οκτώ ώρες την ημέρα), κατά την διάρκεια της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Η 
ΔΕΠΑ έχει το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει το ύψος των παρεχομένων Υπηρεσιών, χωρίς 
πρόσθετες απαιτήσεις εκ μέρους του Αναδόχου με την έκδοση Εντολών Αλλαγών κατά το Άρθρο 6.0 
των Γενικών Όρων της Σύμβασης και με προσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος κατά το Άρθρο 3 
του Συμφωνητικού Σύμβασης. 
 
Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται από έμπειρο προσωπικό του Αναδόχου αποδεδειγμένης ικανότητας με 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και εμπειρία τουλάχιστον αυτά που είναι απαραίτητα για τις 
Υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται ανά κατηγορία στον επισυναπτόμενο Πίνακα Ι. Ο Ανάδοχος 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις ανωτέρω Υπηρεσίες άμεσα με την ανάθεση. 
 
Οι υπ’ όψιν Υπηρεσίες υπόκεινται στον έλεγχο και έγκριση της ΔΕΠΑ. 
 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε δύο (2) 
ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα ως εξής : 
 
 ΦΑΚΕΛΟΣ Α  - Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 
α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 10. 
 
β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος δεόντως υπογεγραμμένη για την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. 
 

γ) Κατάλογος εταιριών (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) στις οποίες έχουν παρασχεθεί παρόμοιες υπηρεσίες 
 
δ) Τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:  

 
i) Ως προς τις Ανώνυμες Εταιρίες: 

- Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η άδεια συστάσεως και το 
καταστατικό. 

- Τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκαν οι μέχρι σήμερα τυχόν 
τροποποιήσεις του καταστατικού.  

- Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

- Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα καθώς και για τις 
υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρία. 

- Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα ονόματα των μελών 
του νέου Δ.Σ. 

- Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο να εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα την 
προσφορά εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου. 

- Δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπογράφοντα την προσφορά ότι αποδέχεται την 
εξουσιοδότηση 

 
ii) Ως προς τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 
 
- Αντίγραφο του καταστατικού (συμβολαιογραφικό έγγραφο). 

- Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του 
καταστατικού. 

- Οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού (συμβόλαια). 

- Τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις. 
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iii) Ως προς τη νομιμοποίηση Ομορρύθμων  και Ετερορρύθμων Εταιριών: 

- Αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρίας που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο Πρωτοδικείο της 
έδρας της Εταιρίας. 

- Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού που έχουν δημοσιευθεί στο 
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας. 

 
          ε)  Διατάξεις τoυ Ν. 3310/2005 και τoυ Π.Δ. 82/96 
 

Για τις συμμετέχουσες στο Διαγωνισμό Εταιρείες διαπιστώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή 
(ΔΕΠΑ) και ελέγχεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη διαδικασία του άρθρου 
5 του ν. 3310/2005, όπως αυτός ισχύει, η συνδρομή η μη των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων ή 
απαγορεύσεων , κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 & 4 του παραπάνω 
νόμου. Επίσης, σημειώνεται ότι ο έλεγχος του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 είναι διαρκής και 
καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την ολοκλήρωση 
εκτέλεσής της.  

 Ειδικώς, εφόσον λόγω της συνδρομής της ασυμβίβαστης ιδιότητας  αποδειχθεί με οριστική 
δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού εξαιτίας 
ενεργητικής διαφθοράς, η ΔΕΠΑ υποχρεούται, εφόσον συνεχίζει η παρούσα διαγωνιστική 
διαδικασία, να αποκλείσει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της Σύμβασης ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Επίσης σημειώνεται ότι,  εφόσον το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο διαπιστώσει τη συνδρομή 
ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 
3 & 4 του παραπάνω νόμου, εκδίδεται απορριπτική απόφαση και η ΔΕΠΑ υποχρεούται να 
αναδείξει ως ανάδοχο τον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο, ο δε εκπεσών ανάδοχος 
πέραν των κυρώσεων του άρθρου 7 του ν. 3310/2005, υποχρεούται να καταβάλει  στη ΔΕΠΑ τη 
διαφορά του ανταλλάγματος που τυχόν θα προκύψει από την κατακύρωση της Σύμβασης στον 
αμέσως επόμενο. Με το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
Αναθέτουσα αρχή (ΔΕΠΑ) ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη 
διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α’ της 
παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε η διάταξη αυτή από τις παρ. 4 & 5 
του άρθρου 4 του ν. 3414/2005. Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την Αναθέτουσα αρχή 
(ΔΕΠΑ) αμέσως μετά το άνοιγμα των υποφακέλλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. 
 
Συνακόλουθα, οι Ελληνικές Εταιρείες  πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3310/2005 και 
του Π.Δ 82/96, όπως ισχύουν, να προσκομίσουν : 

  
 Βεβαίωση της Δ/vσης Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές. 
  
 Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών 

κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

 
Εφόσον από την παραπάνω κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρίας είναι άλλες Ανώνυμες 
Εταιρίες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%),οι 
μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 
προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλη νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, 
στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό 
συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι 
υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. 

 
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών ανωνύμων εταιρειών  ισχύει και για τις 
αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες , ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες 
εταιρείες , υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , 
επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν 
επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας , στην οποία 
έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΠΑ) σχετική βεβαίωση 
από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά πρέπει να 
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προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται 
υποχρέωση ονομαστικοποίησης  η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΠΑ) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης 
εταιρείας . Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται 
να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι 
αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση,  η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους 
λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, τους λόγους δε αυτούς  θα κρίνει 
και θα αξιολογήσει η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΠΑ). 
 
Σημειωτέον, ότι οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ε.Ε και των χωρών του 
ΟΟΣΑ εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές. 

                 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια 
αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 

 
Εφόσον για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν 
την έδρα τους, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα , η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να 
προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΠΑ) κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής 
στον διαγωνισμό τα ακόλουθα έγγραφα: 
  πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο της χώρας της έδρας της εταιρείας , από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει 
του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει 
ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση του καταστατικού της, 
ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές  

 αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό 
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο 
βιβλίο μετοχών κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας με ημερομηνία το αργότερο τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της υποψηφιότητας. 

 κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται εκ νέου, από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ενημερωμένα στη ΔΕΠΑ 
πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Από τα έγγραφα των παραπάνω εδαφίων της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που να έχει συντελεστεί το 
αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στη ΔΕΠΑ. 
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή  του κράτους 
συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται, σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί στην 
ελληνική ή αγγλική από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

 
στ) Για κάθε μορφή Εταιρίας ή προσωπικής επιχείρησης, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο επίσημο  

 έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι: 
 

i) δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια 
κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφερομένων 

 
ii) δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικό με την επαγγελματική δραστηριότητα και 

συμπεριφορά 
 
iii) δεν έχει διαπράξει καμία εμπορική απάτη 

 
ζ)  Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι 

ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε 
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Επαγγελματικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας.  

 
η)   Επικυρωμένα αντίγραφα των ετησίων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών 
 
θ)  Τραπεζικές βεβαιώσεις που να βεβαιώνουν την πιστοληπτική του ικανότητα. 
 
ι)  Έγγραφα που υποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, την οργάνωση και την υποδομή του 

προσφέροντος. 
  

ια) Εμπειρία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
 

(α) Γενική εμπειρία παροχής παρόμοιων υπηρεσιών η οποία να αποδεικνύεται με υποβολή 
καταλόγου εταιριών (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) στις οποίες έχουν παρασχεθεί παρόμοιες υπηρεσίες. Ο 
κατάλογος θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως Αριθμός και διάρκεια Σύμβασης, Τίτλος Έργου, 
Προϋπολογισμός, Αντικείμενο Υπηρεσιών, κλπ. 

 
(β) Επίσης θα υποβληθεί κατάλογος για συμβάσεις παρόμοιων υπηρεσιών που βρίσκονται σε 

εξέλιξη  ο οποίος θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως στην παράγραφο (α) ανωτέρω. 
 
(γ) Eπί ποινή αποκλεισμού, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, είναι: Η επιτυχής ολοκλήρωση 

τουλάχιστον  (2) Συμβάσεων παρόμοιων υπηρεσιών κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια με 
ελάχιστο συνολικό Συμβατικό Τίμημα €750.000,00 Υποβολή σχετικών στοιχείων αυτών των 
Έργων όπως στην παράγραφο (α) ανωτέρω. 

 
Σημείωση 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας Κ/Ξ, οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται για όλα τα μέλη της 
Κ/Ξ. 

 
Επιμερισμός των υπηρεσιών και ανάθεση σε περισσότερες της μίας (1) εταιρίας αποκλείεται. 
 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β – Οικονομική Προσφορά 
 

Ο φάκελος Β  θα πρέπει εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονομικά στοιχεία. Για τον 
σκοπό αυτό, ο προσφέρων πρέπει να χρησιμοποιήσει την κόκκινη ετικέτα που παρέχεται με το 
παρόν τεύχος διακήρυξης ή να χρησιμοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα, που να υποδεικνύει τα 
περιεχόμενα με σαφήνεια. 

 
Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει: 

 
i) Το ποσό της μηνιαίας αμοιβής ανά προστηθέντα της υποψηφίου εταιρίας (ολογράφως και 

αριθμητικώς) για την παροχή των Υπηρεσιών ως αυτό θα αναγράφεται στον Πίνακα Ι του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3  – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σε περίπτωση διαφοράς θα ισχύει η 
ολόγραφη τιμή. 

 
ii)  Τον Φ.Π.Α. και τις τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. 

  
Το κόστος των Υπηρεσιών αναγράφεται στον Πίνακα Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παρούσης και περιλαμβάνει τις δαπάνες, πάσης φύσεως έξοδα και 
αποζημιώσεις της υποψηφίας εταιρείας για τη παροχή των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη 
παρούσα Διακήρυξη και την τήρηση των σχετικά με αυτήν υποχρεώσεών της.  
 
Δεν περιλαμβάνονται αποζημιώσεις για υπηρεσίες που θα παρέχονται πέραν του 8ώρου που 
τυχόν θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής Σύμβασης καθώς και παροχή 
υπηρεσιών εκτός έδρας. Σε τέτοια περίπτωση θα καταβάλλεται αποζημίωση βάσει του Πίνακα ΙΙ 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
 
Το προσφερόμενο ποσό μηνιαίας αμοιβής πρέπει να είναι σταθερό καθ’ όλη την διάρκεια 
ισχύος της σχετικής Σύμβασης.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή όλων των νομίμων προσαυξήσεων προς το 
διατιθέμενο προσωπικό (π.χ. υπερεργασία, δώρο Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα αδείας, 
αξιώσεις και αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εισφορές προς το ΙΚΑ ή 
άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, καταβολή ημερομισθίου σε 
όσους  εργασθούν ημέρα αργίας κλπ). 
 
Τονίζεται ότι ουδεμία νόμιμη, συμβατική ή άλλη σχέση θα συνδέει  καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης που θα υπογραφεί, την ΔΕΠΑ με το παρεχόμενο προσωπικό, για το οποίο η 
επιλεγείσα εταιρία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι παντός. 
 
Η οικονομική προσφορά θα είναι δεόντως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντος. 
 
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα ν' απορρίψει ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κριθούν ότι έχουν πολύ 
χαμηλές τιμές αφού προηγουμένως ζητηθούν πληροφορίες και στοιχεία που θα πρέπει να 
δικαιολογούν τις χαμηλές αυτές τιμές. 

 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

              Την 12:30 μ.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι την ../../2010,  η υπηρεσία της 
ΔΕΠΑ που τις παρέλαβε (Κεντρική Γραμματεία) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Αποσφράγισης και 
Αξιολόγησης (που θα ονομάζεται στη συνέχεια  Επιτροπή Αξιολόγησης) και η οποία θα ανοίξει τους 
φακέλους Α’. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των 
εταιριών που έχουν παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισμού και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την 
προσφορά εφόσον το επιθυμούν. 

 Η αποσφράγιση γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία : 
 
− H Επιτροπή Αποσφράγισης θα αποσφραγίσει τους  φακέλους και θα προσυπογράψει το 

περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
βάσει των απαιτήσεων του Διαγωνισμού.  

− Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στις παραγράφους α & β 
του  Άρθρου 4  σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού καθιστά την προσφορά απορριπτέα 

− Η Επιτροπή Αποσφράγισης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες να 
υποβάλουν μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα γνωστοποίησής τους (με 
τηλεομοιοτυπία) ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν τα υπόψη δικαιολογητικά δεν υποβληθούν 
εμπρόθεσμα η ΔΕΠΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις σχετικές προσφορές. 

− Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών δυνατόν να ζητηθεί από τους προσφέροντες 
να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν περαιτέρω δικαιολογητικά ή πληροφορίες, αλλά 
μόνο για τα συγκεκριμένα σημεία που ζητούνται από την ΔΕΠΑ. Οι προσφέροντες θα πρέπει ν’ 
απαντήσουν γραπτά το αργότερο σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
παραλαβής του ερωτήματος της ΔΕΠΑ, άλλως η ΔΕΠΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος ν’ 
απορρίψει τις προσφορές αυτών που δεν απάντησαν εμπρόθεσμα. Αυτές οι απαντήσεις δεν 
επιτρέπεται να τροποποιούν την αρχικά υποβληθείσα προσφορά και δεν συνιστούν δικαίωμα 
αντιπροσφοράς στον προσφέροντα. 

− Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
  
Προϋπόθεση για το άνοιγμα του Φακέλου Β (Οικονομική Προσφορά) είναι η πληρότητα του 
Φακέλου Α (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) .      
 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατά σειρά σπουδαιότητας) 
 
 α) Το μικρότερο ποσό μηνιαίας αμοιβής  
 β) Η πληρότητα της προσφοράς. 
 γ) Η προηγούμενη εμπειρία στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών 

 
Μόνο οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ που έχουν υποβάλει τον Φάκελο Α σύμφωνα με το Άρθρο 4 ανωτέρω, θα 
γίνουν αποδεκτοί για περαιτέρω αξιολόγηση. Για όσες από τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ είναι ικανοποιητικοί οι 
Φάκελοι Α, ακολουθεί η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς (Φάκελος Β’). Το περιεχόμενο 
του οποίου θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Άρθρο 4 ανωτέρω. 
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Πέραν των λόγων που αναφέρονται σε άλλα σημεία της διακήρυξης οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μπορεί να 
απορριφθούν εάν: 

 
a) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει διαπράξει σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα που μπορούν να 

επαληθευθούν με οποιονδήποτε τρόπο από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  
β) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει παράσχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε 

πληροφορία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους όρους του Διαγωνισμού, η οποία είναι 
ψευδής. 

γ) Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι ασαφής και είναι αδύνατον να οριστεί με βεβαιότητα τι προσφέρεται, 
έναντι ποιας τιμής.  

δ) Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν ανταποκρίνεται ή αν δεν είναι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ικανοποιητική 
για τη ΔΕΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 
Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που γίνονται αποδεκτές για αξιολόγηση θα αξιολογούνται από τη ΔΕΠΑ λαμβάνοντας 
υπόψη όλους τους Όρους των Τευχών του Διαγωνισμού. 
 
7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Οι προσφέροντες οφείλουν να παρατείνουν το χρόνο ισχύος των προσφοράς τους μετά από 
έγγραφο αίτημα της ΔΕΠΑ  σε οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, ειδάλλως 
οι προσφέροντες θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους ή απαίτησης κατά της 
ΔΕΠΑ σχετικά με το Διαγωνισμό. 

 
8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ και σε όποια άλλη 
εγκατάσταση της Εταιρίας απαιτηθεί.  

 
9. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
        Για την Παροχή των Υπηρεσιών (ως παραγρ.3 ανωτέρω), θα υπογραφεί σύμβαση διάρκειας δύο (2) 

ετών, με δικαίωμα της ΔΕΠΑ να ζητήσει επέκταση για άλλο ένα (1) έτος, με τους ίδιους όρους 
αμοιβής. 

          
10.   ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 

α) Στην προσφορά σας θα πρέπει να περιλαμβάνεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνη με 
το συνημμένο υπόδειγμα, ύψους …………….€, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την τελευταία 
ημερομηνία  υποβολής προσφορών. 

 
       Οι προσφέροντες, στηv περίπτωση πoυ θα ζητηθεί από τη ΔΕΠΑ η παράταση της ισχύoς τωv 

Πρoσφoρώv τoυς σύμφωvα με τo Άρθρo 7 της παρούσης, θα  πρέπει vα επεκτείvoυv τηv ισχύ 
της Εγγυητικής Συμμετoχής τoυς μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΠΑ, oπoιαδήπoτε στιγμή πριv τo 
τέλoς της ισχύoς της προσφοράς. Εάv o προσφέρων δεv συμμoρφωθεί πρoς τα αvωτέρω, 
απoπoιείται παvτός δικαιώματoς ή απαιτήσεως πoυ μπoρεί vα έχει έvαvτι της ΔΕΠΑ πoυ σχετίζεται 
με τo Διαγωvισμό. 

 
β) Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα πρέπει να υποβληθεί εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από τη γραπτή ανάθεση, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους ίσο με 
το 10% του συνολικού κόστους ανάθεσης.  

 
Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από μία ή περισσότερες τράπεζες που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ή από Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών 
Εργασιών. 
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11.   ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Διαγωvισμός oλoκληρώvεται με τηv έγκριση τωv απoτελεσμάτωv της αξιoλόγησης τωv 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ απo τη ΔΕΠΑ. Η έγκριση μπoρεί vα περιλαμβάvει εvδεχόμεvες βελτιώσεις στηv 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ πoυ έχει υπoβάλει o ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λάβει από τη ΔΕΠΑ Επιστoλή (ή φαξ) Πρόθεσης Αvάθεσης πoυ θα περιλαμβάvει 
αυτές τις βελτιώσεις. 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, με τηv παραλαβή της αvωτέρω Επιστoλής (ή φαξ) Πρόθεσης Αvάθεσης και τo 
αργότερo μέσα σε δύo (2) εργάσιμες ημέρες από τηv λήψη της, θα υπoβάλει στη ΔΕΠΑ επιστoλή (ή 
fax πoυ θα επιβεβαιώvεται με επιστoλή) απoδoχής χωρίς καμία επιφύλαξη. Στην συνέχεια, θα 
αποσταλεί από τη ΔΕΠΑ Επιστολή Ανάθεσης. Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα υπoγραφεί αφoύ o ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
υπoβάλει στη ΔΕΠΑ, μέσα σε δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ από της Επιστολής Ανάθεσης στη ΔΕΠΑ, τα 
ακόλoυθα δικαιoλoγητικά: 
 
- Πρακτικά τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΑΝΑΔΟΧΟY ή άλλoυ αρμoδίoυ oργάvoυ λήψης 

απoφάσεωv, δεόvτως υπoγεγραμμέvωv όπoυ θα δηλώvεται: 
 

(i) Η απόφασή τoυς vα απoδεχθoύv τηv αvάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
(ii) Ο διoρισμός εvός Νόμιμoυ Εκπρoσώπoυ, o oπoίoς θα πρέπει vα είvαι εξoυσιoδoτημέvoς vα 

υπoγράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και αυτoύ πoυ θα εvεργεί για λoγαριασμό τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
- Δήλωση υπoγεγραμμέvη απo τo Νόμιμo Εκπρόσωπo πoυ θα απoδέχεται τηv ισχύ τoυ 

πληρεξoυσίoυ χωρίς όρoυς ή επιφυλάξεις. 
 
- Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης όπως αvαφέρεται στo Άρθρo 10 «ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ» και 

στο Παράρτημα 2 του παρόντος. 
 
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να υποβάλει στην ΔΕΠΑ τα δικαιολογητικά του Αρθρου 4 

(ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ Α’) ανωτέρω, της παρούσας Διακήρυξης (Τεύχος Ι), 
ενημερωμένα το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες,  πριν την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ελληvικές επιχειρήσεις πρέπει, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 82/96 
vα πρoσκoμίσoυv: 

 
 Βεβαίωση της Δ/vσης Εμπoρίoυ της αρμόδιας Νoμαρχίας από τo oπoίo vα πρoκύπτει ότι oι 

μετoχές της με βάση τo ισχύov καταστατικό της είvαι ovoμαστικές. 
 Αvαλυτική κατάσταση με τα στoιχεία τωv μετόχωv της εταιρίας και τov αριθμό τωv μετoχώv 

κάθε μετόχoυ όπως τα στoιχεία αυτά είvαι καταχωρημέvα στo βιβλίo μετόχωv της εταιρείας , 
με ημερομηνία έκδοσης και φέρουσα θεώρηση ότι πρόκειται περί ακριβούς αντιγράφου 
εξηγμένου εκ του τηρουμένου βιβλίου μετόχων της εταιρείας, τo πoλύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριv απo τηv ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

 
Εφόσov απo τηv παραπάvω κατάσταση πρoκύπτει ότι μέτoχoι της εταιρίας είvαι άλλες Αvώvυμες 
Εταιρίες, αυτές πρέπει vα έχoυv βάσει τoυ καταστατικoύ τoυς ovoμαστικές μετoχές και vα έχoυv 
πρoσκoμίσει στηv εταιρία (της oπoίας είvαι μέτoχoι) βεβαίωση περί τoυ ότι oι μέτoχoί τoυς είvαι 
Φυσικά Πρόσωπα, Πρoσωπικές Εταιρίες, Ε.Π.Ε. ή oπoιασδήπoτε άλλης μoρφής Φυσικά Πρόσωπα 
Αvωvύμωv Εταιριώv. Αv όμως μέτoχoι και αυτώv τωv Αvωvύμωv Εταιριώv είvαι Αvώvυμες Εταιρίες, 
πρέπει vα ακoλoυθoύvται αvτίστoιχα τα όσα oρίζovται παραπάvω και oύτω καθεξής, έως ότoυ 
πρoσδιoρισθoύv μέχρι Φυσικoύ Πρoσώπoυ ή πρoσωπικής εταιρίας ή Ε.Π.Ε. ή oπoιαδήπoτε άλλης 
μoρφής Νoμικoύ Πρoσώπoυ πλήv Αvωvύμoυ Εταιρίας oι τελικoί μέτoχoι όλωv τωv Αvωvύμωv 
Εταιριώv. 

 
Σε περίπτωση Κ/Ξ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να υποβάλει όλα τα κατά τον Νόμο οριζόμενα για την 
σύσταση της Κ/Ξ . 
 
Σε περίπτωση πoυ o ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεv απoδεχθεί τηv Επιστoλή (ή φαξ) Πρόθεσης Αvάθεσης μέσα 
στoν χρόvo τωv δύo (2) εργασίμωv ημερώv, ή αδυvατεί vα παράσχει τα αvωτέρω δικαιoλoγητικά, 
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μέσα στις αvαφερόμεvες, παραπάvω, δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ, από της Επιστολής Αναθέσεως, η ΔΕΠΑ, 
θα έχει τo δικαίωμα vα  ακυρώσει τηv Αvάθεση στov εv λόγω ΑΝΑΔΟΧΟ, και vα καταπέσει υπέρ της 
ΔΕΠΑ η Εγγυητική Επιστoλή Συμμετoχής τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
 Ο ANAΔΟΧΟΣ πριν από την υπογραφή της Σύμβασης υποβάλλει στο Τμήμα Διαφάνειας του 
Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού περί του ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του ασυμβίβαστες ιδιότητες του ν. 3310/05.  
Μετά τον έλεγχο και εφόσον δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά την έννοια των παρ. 3 & 
4 του αρθρου 3 εκδίδεται πιστοποιητικό διαφάνειας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή 
της αιτήσεως εκτός εάν η προθεσμία παραταθεί για δεκαπέντε το πολύ ημέρες με απόφαση της 
Ολομέλειας του ΕΣΡ. Ένα από τα αντίγραφα του πιστοποιητικού αποστέλλεται στη ΔΕΠΑ ( 
Αναθέτουσα Αρχή ) . 
Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη η ΔΕΠΑ προβαίνει στην κατάρτιση της σύμβασης. 
 Εάν διαπιστωθεί ασυμβίβαστο ( υπό την έννοια έκδοσης καταδικαστικής απόφασης ) εκδίδεται 
απορριπτική απόφαση του ΕΣΡ. 
Ο έλεγχος των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων εκ μέρους του ΕΣΡ είναι διαρκής και εκτείνεται κατά το 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσής της. 
Αν πριν από την υπογραφή εκδόθηκε οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου που 
διαπιστώνει την τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς , η ΔΕΠΑ αποκλείει τον υποψήφιο 
και υποβάλει τη σχετική απόφαση στο ΕΣΡ , ώστε να ελεγχθεί ο αποκλεισμός του πριν  από την 
υπογραφή της Σύμβασης . 
 Αν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση μετά την ανάθεση η ΔΕΠΑ κηρύσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο και 
προσκομίζει τη σχετική απόφασή του στο ΕΣΡ, προκειμένου να ελεγχθεί η έκπτωσή του.  
         

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται ανά μήνα, ενώ το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο θα είναι 
πιστοποιημένο από τον αρμόδιο της ΔΕΠΑ Α.Ε., θα εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή του στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ (Μ. Αντύπα 92, 14121, Ηράκλειο Αττικής, ΑΦΜ 
094229666 – ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ).  
 
Θα δοθεί προκαταβολή ως προβλέπεται στο επισυναπτόμενο Σχέδιο Σύμβασης. 

 
13.   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

α)  Η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να τροποποιήσει, να αναθέσει μέρος των 
αναφερόμενων στην παραγρ. 3 ανωτέρω Υπηρεσιών ή να αναβάλει το Διαγωνισμό για 
οποιοδήποτε λόγο, χωρίς υποχρέωση έναντι παντός. 

    
β)  Ο τρόπος συνεργασίας της ΔΕΠΑ με τον Ανάδοχο που τελικά θα επιλεγεί, θα προσδιοριστεί στη 

σχετική σύμβαση. 
 
γ)   Όλη η αλληλογραφία σχετικά με τον Διαγωνισμό και οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική 

γλώσσα. 
 
 

14.   ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Διεύθυνση Προμηθειών, τηλ.: 2102701 117 – 118 - 119, φαξ.: 210 27 51 731 
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