
 

Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου – Ηπείρου Περιοχή Ιωαννίνων Χρ. Κάτσαρη 4-Ιωάννινα                       ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΡ.:     ……………………

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Για  την καθαριότητα των   κτιρίων του ΔΕΔΔΗΕ/ ΔΠΠ-Η/ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, (ΕΔΡΑΣ, Π/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ &Υ/Π ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΠΑΡΓΑΣ, για ένα (1) έτος» 

    Στα Ιωάννινα, σήμερα την …………… μεταξύ του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (εφεξής καλούμενου « ΔΕΔΔΗΕ»), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 με ΑΦΜ:094532827, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθήνας και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κον Σοφοκλή Λέκκα, Διευθυντή  Περιοχής Ιωαννίνων , και τον Ανάδοχο καθαρισμού χώρων με τον Διακριτικό Τίτλο …………….. (Συνεργείο Καθαρισμού & ………………….. ) ,  εφεξής καλούμενη ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στο ………………  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον παρακάτω υπογράφοντα, συμφωνούνται και συνομολογούνται τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση δύναται να αναιρεθεί.  Κατά συνέπεια κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις έγγραφες ή προφορικές που έγιναν πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος.                      



   Άρθρο  1ο Αντικείμενο σύμβασης και τιμές μονάδας   Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον γενικό καθαρισμό των κτιρίων του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της ΕΔΡΑΣ (εμβαδόν 1.500 τμ),   των Π/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (εμβαδόν 220 τμ), ΚΟΝΙΤΣΑΣ (εμβαδόν 100 τμ),  & Υ/Π ΜΕΤΣΟΒΟΥ (εμβαδόν 96 τμ), ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (εμβαδόν 70 τμ),, ΠΑΡΓΑΣ (εμβαδόν 44 τμ), (χώροι κτιρίων  & εξωτερικοί χώροι γύρω από τα κτίρια αυτών),  , για ένα (1) έτος , σύμφωνα με το Άρθρο 2 της σύμβασης.  Η καθαριότητα του κτιρίου θα γίνεται σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα εργασιών καθαρισμού.  1. Η αμοιβή για την εκτέλεση της εργασίας που αναλαμβάνεται με την παρούσα από τον Ανάδοχο ορίζεται …………………………………… (………..€) μηνιαίως, πλέον τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για το κτίριο που στεγάζετε το Πρακτορείο της Περιοχής Πατρών/ΔΠΠ-Η στην Κάτω Αχαΐα.  2. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η αμοιβή του Ανάδοχου αλλά και οποιαδήποτε δαπάνη ή επιβάρυνση αυτού που θα γίνεται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση. Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια της αμοιβής του και δηλώνει ότι καθόρισε αυτή μετά από ακριβή προϋπολογισμό που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναλαμβάνοντας τον συγκεκριμένο κίνδυνο.   3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την εργασία καθαρισμού συνεργείο επανδρωμένο με απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία και δηλώνει ότι επισκέφθηκε τους χώρους όπου θα εκτελείται η εργασία αυτή και έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τον ΔΕΔΔΗΕ και αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του πέραν του εργολαβικού ανταλλάγματος. 
          Για την καθαριότητα των κτιρίων της Περιοχής Ιωαννίνων απαιτούνται:   Για την Έδρα, δύο (2)  άτομα με τρίωρη απασχόληση.  Για το Π/Κ Ηγουμενίτσας, Π/Κ Κόνιτσας και Υ/Π Μετσόβου, από ένα (1) άτομο με δύωρη απασχόληση.  Για τα Υ/Π Δελβινακίου και Πάργας από ένα (1) άτομο με μια ώρα απασχόληση.  καθημερινά για πέντε ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μετά το ωράριο εργασίας του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για τους χώρους 



των γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και για το  χώρο του γραφείου της Αποθήκης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο καθαρισμός στους χώρους αυτούς θα γίνεται μέσα στο ωράριο λειτουργίας του προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ.    Άρθρο  2ο Διάρκεια ισχύος σύμβασης - Καταγγελία  1. Η διάρκεια  ισχύος της  παρούσας Σύμβασης ορίζεται να είναι ένα (1) έτος, δηλαδή από 01-08-2016 έως και 31-07-2017, με μονομερές δικαίωμα της Επιχείρησης και μετά από έγγραφη ενημέρωση  του Αναδόχου  ένα μήνα πριν τη λήξη της παρούσας για  παράταση ένα (1) έτος ακόμη , χωρίς αναπροσαρμογή της Συμβατικής Τιμής 
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως για αυτόν, την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης. 
3. Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αναιτίως και οποτεδήποτε, αφού προειδοποιήσει γι΄αυτό τον Ανάδοχο 30 μέρες νωρίτερα, χωρίς να καταβάλει σ΄αυτόν οποιαδήποτε αποζημίωση γι΄αυτό το λόγο.  Άρθρο  3ο Εκτέλεση σύμβασης  Ο καθαρισμός θα γίνεται , σύμφωνα με τους συνημμένο πίνακα εργασιών καθαρισμού  με μέσα και υλικά καθαριότητας του εργολάβου, εγκεκριμένα από το ΑΧΣΧ και από τον ΔΕΔΔΗΕ . Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, σακούλες απορριμμάτων και υγρό σαπούνι χεριών διατίθενται από τον ΔΕΔΔΗΕ.Τα παραπάνω υλικά τοποθετούνται από το συνεργείο καθαρισμού το οποίο οφείλει να δίνει εξηγήσεις για τον τρόπο διαχείρισής τους.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο καθαρισμός θα γίνεται μέσα στο ωράριο εργασίας του προσωπικού. Επανάληψη του καθαρισμού θα γίνεται όταν διαπιστώνεται ότι ο καθαρισμός δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και μετά από πρόσκληση του Ανάδοχου από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (ακόμη και τηλεφωνική), οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να επαναλάβει τον καθαρισμό χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.  Αρμόδιος του ΔΕΔΔΗΕ για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης ορίζεται ο  Τομεάρχης Υποστήριξης της Περιοχής Ιωαννίνων.   Άρθρο 4ο Πληρωμή αμοιβής/τιμήματος  1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα κατάθεσης του τιμολογίου συνοδευμένου από τη πιστοποίηση των εργασιών και  με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:   1.1.   Τιμολόγιο του Ανάδοχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ.  1.2. Φορολογική Ενημερότητα.  1.3. Ασφαλιστική Ενημερότητα.  



1.4. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Ανάδοχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  1.5.  Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του Ανάδοχου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 1.6. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο.  1.7.  Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.  2. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται βάσει μηνιαίας πιστοποίησης εργασιών, η οποία εκδίδεται αφού έχουν ολοκληρωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Εργολάβου.       Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.               Όλες οι πληρωμές, οι  σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς.  2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ , μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην §1 του παρόντος άρθρου.         Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα.  3. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.) Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία.  4. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση με τις πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών, που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ , εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του.  5. Ο ΔΕΔΔΗΕ  θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Ανάδοχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.  



6. Ο ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο, εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί τον ΔΕΔΔΗΕ . Για το σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ  πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, ο ΔΕΔΔΗΕ  δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο.  7. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση, θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης.  Άρθρο  5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης  1.  Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθ. ………, εκδόσεως …………………………, συνολικού ποσού ……………….  Ευρώ   ( ….. €), η οποία αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς το ΦΠΑ, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξίσου ουσιώδεις.   2.   Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει, ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από το δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο δικαστήριο για τη μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση.  3.   Τέλος, συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσής της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τη συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ της η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα.  Άρθρο 6ο Παράβαση - Καταγγελία της Σύμβασης  1.  Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων ως εξίσου ουσιωδών, υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ για κάθε ζημιά, 



θετική ή αποθετική, που τυχόν αυτή θα υποστεί από το λόγο αυτό. Για κάθε τέτοια παράβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει επιπλέον το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης εγγύηση λόγω συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της ποινικής ρήτρας.  2.  O ΔΕΔΔΗΕ , κατά την κρίση του, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά με την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα, πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της.     3.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πτωχεύσει η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Η Σύμβαση καταγγέλλεται κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ , όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση του άρθρου 10 ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο.  4. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο της παρούσας σύμβασης περί υποχρεώσεων για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων, συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς   αδύνατη  η  εμπρόθεσμη  εκτέλεση  του   Έργου και δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων, η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση".       Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το    συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά.  Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση.  Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση  επί της ένστασης.  



Για την ένσταση αποφασίζει ο Διευθυντής Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το έργο, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 παράγραφος 1  και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό.  Η Επιχείρηση δικαιούται να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο την εκτέλεση του έργου. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: α)  Καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η Εγγύηση Καλής  Εκτέλεσης. β) Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.          Άρθρο 7ο Προσωπικό Ανάδοχου  1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει  την εργασία με προσωπικό επαρκές σε αριθμό που έχει  προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό.      Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού του Ανάδοχου θα εξετάζεται από τα όργανα που εκπροσωπούν τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας Σύμβασης.  2.  Ρητά συμφωνείται ότι, το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά από τον Ανάδοχο, θα εργάζεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του.  3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το προσωπικό του στον ΔΕΔΔΗΕ.       Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και για κάθε μεταβολή του προσωπικού του Ανάδοχου κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.        Ο ΔΕΔΔΗΕ  έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελούν με την απαραίτητη επιμέλεια τα καθήκοντά τους.  4. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Ανάδοχου εξαντλείται στην προσήκωσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων – υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω.       Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ , με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, του συμφωνημένου έργου, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας  και ασφάλισης στον ΔΕΔΔΗΕ.   5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και 



γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.  6.  Το προσωπικό του Ανάδοχου είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Ανάδοχου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Ανάδοχου απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Ανάδοχου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα.  Άρθρο 8ο Ευθύνες και υποχρεώσεις του Ανάδοχου  Α.  Μέτρα Ασφαλείας – Αποφυγή και αποκατάσταση ζημιών  1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι κατά τον καθαρισμό θα προβαίνει κάθε φορά στη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας που κατά την ισχύουσα Νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης, τους τυχόν Κανονισμούς που ισχύουν και κατά την κρίση επιμελούς ανδρός απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ και παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε ζημιάς στον ΔΕΔΔΗΕ ή σε τρίτους. 2. Συμφωνείται ρητώς ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά τον καθαρισμό ή και εξαιτίας τούτου, είτε στο προσωπικό αυτού, είτε στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, είτε σε κάθε τρίτο και τις τυχόν ζημιές ή βλάβες που ενδεχομένως θα προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Εργολάβο. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις σωματικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την εξ αυτών χρηματική ικανοποίησή του λόγω ηθικής ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζημιές σε κάθε τρίτον, σαν τέτοιου (τρίτου) νοουμένης και του ΔΕΔΔΗΕ μετά του προσωπικού της.  3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, έστω κι αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού ή των από αυτόν προστηθέντων προσώπων.  Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΔΕΔΔΗΕ θα δικαιούται να την αποκαταστήσει η ίδια με δαπάνες του Ανάδοχου. 



  4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνο πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) για την τήρηση των διατάξεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο προσωπικό, για την παρακολούθηση του συνεργείου του κατά τον καθαρισμό, για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που συμβεί ατύχημα. Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του υπεύθυνου προσώπου οφείλει να γνωρίσει στο ΔΕΔΔΗΕ. Ονομ/μο νομίμου εκπροσώπου : Διεύθυνση : Τηλέφωνο :  5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την εν γένει ασφάλιση και την καταβολή των σχετικών εισφορών στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το απασχολούμενο σ’ αυτόν προσωπικό, καθώς επίσης και για την τήρηση και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί ασφαλείας προσωπικού.  6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται τόσο να αναφέρει εγγράφως και εντός 24 ωρών, όλα τα ατυχήματα τα οποία ήθελαν συμβεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και στον Επιθεωρητή εργασίας, σύμφωνα με τους κειμένους νόμους και τις διατάξεις, όσο και να διαφυλάξει το χώρο του ατυχήματος όπως έχει.   Β. Τήρηση Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας  1.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό του των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:   (α)  να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και  (β)  να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ 



αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ.  2. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα  να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Ανάδοχου στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης  του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.    Άρθρο  9ο Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων  Για την κάλυψη των κινδύνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ». Το αντικείμενο, η διάρκεια, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παραπάνω ασφάλισης, καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα ‘’Τεύχος περί Ασφαλίσεων’’.  Άρθρο 10ο Απαγόρευση υποκατάστασης και εκχώρησης  1.  Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 2.  Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.      Άρθρο 11ο Φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ ) παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ., για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας, υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν 



πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.       Άρθρο  12ο Ποινικές Ρήτρες  1. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση ποινικές ρήτρες για λόγους που οφείλονται στη μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του.  2. Το σύνολο των παραπάνω ποινικών ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συμβατικού τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της σύμβασης.  3. Οι ποινικές ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για τον καθαρισμό του κτιρίου για οποιοδήποτε λόγο, θα καταβάλει στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ποινική ρήτρα διακοσίων ενενήντα τριών  (293) €, για κάθε ημέρα αποχής και σε περίπτωση πλημμελούς καθαριότητας ποινική ρήτρα εκατόν εβδομήντα έξι (176) € επίσης, για κάθε ημέρα πλημμελούς καθαριότητας.      Τα προαναφερόμενα ποσά θεωρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη εύλογα και δίκαια, παραιτούμενα από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησής τους.  4.1  Μετά από αποχή δύο συνεχών ή τριών μη συνεχών ημερών στον ίδιο μήνα καθώς και στην περίπτωση της κατ’ εξακολούθηση πλημμελούς προσφοράς εργασιών καθαριότητας, πέραν της επιβολής ποινικής ρήτρας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης.        Άρθρο  13ο Υποχρέωση ενημέρωσης ορκωτών ελεγκτών  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές του ΔΕΔΔΗΕ, για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού του με τον ΔΕΔΔΗΕ, την 30/6 και 31/12 εκάστου έτους, το αργότερο μέχρι την 31/7 και 31/1 εκάστου έτους αντιστοίχως.     



Άρθρο  14ο Δωσιδικία  Για την επίλυση της οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Ιωαννίνων.  Για την επιβεβαίωση των παραπάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε δύο (2) πρωτότυπα και πήραν από ένα το καθένα.  Συνημμένα της σύμβασης - Πίνακες εργασιών καθαρισμού για τα κτίρια του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ΕΔΡΑΣ,  των Πρακτορείων ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ  και Υποπρακτορείων  ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ και ΠΑΡΓΑΣ).    - Υπόδειγμα ταυτότητας υπαλλήλου Αναδόχου - Τεύχος περί ασφαλίσεων      ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ      ΓΙΑ  ΤΗ   ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.                             



                     ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η /ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
                                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     

Της ΕΔΡΑΣ, των Πρακτορείων ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ  και Υποπρακτορείων  ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ και ΠΑΡΓΑΣ. ……………………………………………………………………………………………               
  Α) Καθημερινός καθαρισμός των κτιρίων της ΕΔΡΑΣ,   των  Π/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ & Υ/Π ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΠΑΡΓΑΣ, του ΔΕΔΔΗΕ της Περιοχής Ιωαννίνων  

       Β)  Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων  των κτιρίων της ΕΔΡΑΣ,  των  Π/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ & Υ/Π ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΠΑΡΓΑΣ, της Περιοχής Ιωαννίνων /ΔΠΠ-Η/ΔΕΔΔΗΕ  (μέσα – έξω) καθώς και τους εξωτερικούς χώρους γύρω-γύρω από το κτίριο αυτό (1) φορά την εβδομάδα. 
         
ΧΩΡΟΙ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
Καθημερινά :   Άδειασμα  καλαθιών αχρήστων και πλύσιμο σταχτοδοχείων, ξεσκόνισμα επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες κ.λ.π.) συσκευών και γενικά κάθε αντικειμένου είτε κινητό είτε σταθερό προσαρμοσμένων στο δάπεδο ή τοίχους. 
Καθημερινά :    Σφουγγάρισμα δαπέδων. 
Μία φορά το μήνα :  Πλύσιμο  γραφείων, ντουλαπιών και λοιπών επίπλων σε όλες τους τις πλευρές (επάνω και πλαϊνών, καθώς και τοίχων, θυρών, χωρισμάτων γραφείων, παραπετασμάτων (κουρτινών αλουμινίου). 
Χώροι WC – Αποδυτηρίων – Διαδρόμων  Ορόφων : 
Καθημερινά :  Καθάρισμα και πλύσιμο των αποδυτηρίων, τουαλετών, νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών, πλακιδίων, πορτών, λεκανών, καλυμμάτων και  απολύμανση. 
Καθαρισμός υαλοπινάκων :  Μία φορά την εβδομάδα μέσα έξω. 
Καθαρισμός εξωτερικών χώρων του κτιρίου :  Σκούπισμα μία (1) φορά την εβδομάδα  γύρω – γύρω από το κτίριο, ενώ το μάζεμα των σκουπιδιών θα  γίνεται καθημερινά . 
Μια φορά το χρόνο: Στο τέλος της χειμερινής περιόδου θα γίνεται υγρός καθαρισμός των μοκετών και επανατοποθέτηση στην αρχή της χειμερινής περιόδου. Στέγνωμα και αποθήκευση σε ρολά. 

 
          



                           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Η  ταυτότητα θα εκδοθεί με ευθύνη του Ανάδοχου.  Θα προσκομισθεί στην Π.Υ. από τον ίδιο τον κάτοχο και πριν τη θεώρηση θα γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων με τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας.  Θα τεθεί πρωτότυπη υπογραφή της Τομεάρχη Υποστήριξης ΔΠΠ-Η/Περιοχής Ιωαννίνων  πρωτότυπη   σφραγίδα του ΔΕΔΔΗΕ και  θα πλαστικοποιηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ. 
                                                                             

    
        

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ         ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε                        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ                                                            
                                   ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………….                                                   ONOMA:   ..……………………………….                                                        ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………                                                        ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………  

      ΘΕΩΡΗΣΗ             Ο εικονιζόμενος είναι υπάλληλος του  
    …./…../………         Ανάδοχου καθαριότητας του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η/    ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      …………………………...                                                        Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ ........................ ΤΗΛ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:2651078646                

 
 
ΘΕΣΗ 
ΦΩΤ/ΦΙΑΣ 



ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ       Στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι, στην έννοια της λέξης «Ανάδοχος» περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύμβαση.  1.  Αντικείμενο Ασφάλισης    Με  την  ασφάλιση  αυτή  θα  καλύπτεται  η  ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  του  Ανάδοχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστές  υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε  τρίτους για:   σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή και ζώα που προξενούνται καθ’  όλη  τη διάρκεια της σύμβασης.   2.    Διάρκεια Ασφάλισης     Η  ευθύνη  των  ασφαλιστών  θα  αρχίσει  με  την  έναρξη  με οποιονδήποτε τρόπο των εργασιών του Ανάδοχου και θα λήγει την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης ή της τυχόν καταγγελίας της.  3.    Όροι Αποζημίωσης   Τα όρια της αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ’ ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα :  - Σωματικές  βλάβες ή και θάνατος τρίτων κατ’ άτομο και ατύχημα  30.000,00€  - Σωματικές  βλάβες  ή  και  θάνατος  τρίτων  καθ’  έκαστον  ομαδικό  ατύχημα,   ανεξαρτήτως του αριθμούν των παθόντων 150.000,00€    - Υλικές  ζημιές  θετικές  ή  αποθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνεπεία   ζημιογόνου  γεγονότος  ανεξαρτήτως  του  αριθμού  των τυχόν ζημιωθέντων  τρίτων εξ αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων 30.000,00€   -    Ανώτατο  όριο  ευθύνης  ασφαλιστών  καθ’  όλη  τη  διάρκεια της ασφάλισης        300.000,00€    Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού των 300.00,00 € (λόγω επελεύσεως ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντιστοίχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η σύμβαση ΔΕΔΔΗΕ-Ανάδοχου, όσο και το σχετικό ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Ανάδοχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει, να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς 300.000,00 € καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του  για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων.         



4.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο        Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.   Ο ΔΕΔΔΗΕ , το εν γένει προσωπικό της, οι συνεργάτες της και το προσωπικό τους θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY).   Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται:   να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Ανάδοχου ή του ΔΕΔΔΗΕ  και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων και η βλάβη ή ζημιά καλύπτεται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. 
 να καταβάλει κάθε ποσό εγγυήσεως για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.   Η ασφαλιστική  εταιρεία  παραιτείται  κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά του ΔΕΔΔΗΕ , των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων.   Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Α.Κ. απορρέουσα ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ (ευθύνη προστήσαντος).   Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον        Ανάδοχο 15 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών στον Τομέα Υποστήριξης της ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ο οποίος ακολούθως θα το αποστέλλει για έλεγχο και φύλαξη στη ΔΟΛ.    5 .    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο              Αστικής  Ευθύνης έναντι Τρίτων.     Ο ΔΕΔΔΗΕ  θα είναι συνασφαλιζόμενος.     Το εν λόγω  ασφαλιστήριο  δε δύναται  να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη γραπτή,  δια συστημένης επιστολής, πριν από τριάντα (30)  ημέρες σχετικής ειδοποίησης της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΔΕΔΔΗΕ / ΔΟΛ/ Τομέα Πληρωμών/Υποτ. Ασφαλίσεων, Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, Αθήνα Τ.Κ.: 117 43.            



 6 .    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      Κατά τη σύναψη της παραπάνω ασφάλισης ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λ.π. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα, ιδιαίτερα των Ν.Δ. 400/76, Ν. 439/76, Ν.1256/82, Ν. 1410/84, Π.Δ. 609/85   Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λ.π. των Ασφαλιστήριων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λ.π. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.     Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν  ή  περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη Σύμβαση ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς, κ.λ.π., ο δε Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα πέραν από τα ποσά καλύψεως των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.   Σε  περίπτωση  που ο  Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή η ασφάλιση που συνομολογήσει κριθεί σαν μη ικανοποιητική από τον ΔΕΔΔΗΕ , ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Ανάδοχου το πιο πάνω ασφαλιστήριο και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσόν των ασφαλίστρων είτε από το λαβείν, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής Εκτελέσεως. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων ο ΔΕΔΔΗΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή του δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Ανάδοχου και  να  παρακρατεί  από  το  λαβείν  κ.λ.π.  του  Ανάδοχου  κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατόν να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π. σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω ασφαλιστηρίου.    Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε την παραπάνω ασφάλιση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κ.λ.π. για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή  βλάβης κ.λ.π. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο δε ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιονδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσεως τα ποσά που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης. 


