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ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ/……/………….. 

ΕΡΓΟ:“«Εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων του κτιρίου της Περιοχής 

Δυτικής Θεσσαλονίκης στην οδό Αισώπου 20 και των εσωτερικών χώρων του 

κτιρίου του Πρακτορείου Λαγκαδά στο 1Οχλμ Λαγκαδά -Θεσσαλονίκης»” 

 
 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις ………………, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το 

διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενος ο «ΔΕΔΔΗΕ» ή 

Επιχείρηση) που εδρεύει στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 – 11743 ΑΘΗΝΑ, με 
ΑΦΜ 094532827, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και  εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον 

κ…………………, Διευθυντή ………………… και της εταιρίας …………………………….......  (εφεξής 

καλούμενη «Ανάδοχος»), που εδρεύει στην οδό ………………………………………., και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……………………………………….. 

συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα 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 επικαλεστεί 

οποιαδήποτε συμφωνία που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» 

ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, που 

έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θεωρούνται σαν ανακληθείσες και 

σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. 

 

ΑΡΘΡΟ  1 

Τεύχη της Σύμβασης 

 

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο :  

α.  Συμφωνητικό  

β.  Πίνακας Κτιρίων – Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Καθαρισμού 

γ.  Γενικοί  Όροι Σύμβασης 

δ.  Προσφορά Αναδόχου  

ε.  Τεύχος “Ασφαλίσεις”  

στ. Σύμβαση εμπιστευτικότητας 

 

2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη 

σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο 

κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

 

3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα 

από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την 

Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την 

Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.  

 

4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη 

μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών και ότι όλα 

τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς 

και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν 

προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν 

έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν 

τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 

Σύμβασης αυτής.  

 



 

 

 

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 

Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις 

διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη 

Σύμβαση.  

 

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι 

κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο 

εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.).  

 

ΑΡΘΡΟ  2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

1. Με την παρούσα Σύμβαση ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά την υπ’ αριθ. ΔΠΜ-Θ/ΠΔΘ/3006921/13-11-

2017 Διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε μειοδότης, αναθέτει σ’ αυτόν και 

ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων του κτιρίου της 

Περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης στην οδό Αισώπου 20 (3.460τ.μ.) και των εσωτερικών 

χώρων του κτιρίου του Πρακτορείου Λαγκαδά στο 1Οχλμ Λαγκαδά –Θεσσαλονίκης 

(522τ.μ.), συνολικού εμβαδού  3.982τ.μ., τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο 

Πίνακα Κτιρίων και σύμφωνα με τον Πίνακα Εργασιών καθαρισμού. 

 

2. Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των κτιρίων, το προσωπικό και οι ώρες 

απασχόλησηςπου απαιτούνται πρέπει να συμφωνούν με το προσαρτημένο στη σύμβαση, 

πίνακα κτιρίων, ατόμων και ωρών απασχόλησης, και συγκεκριμένα: 

● για το κτίριο της Περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης τρία (3) άτομα τα οποία θα 

απασχολούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (πλην αργιών και εορτών) και 

με ώρες εργασίας από 15.00 έως 19.00μ.μ. τουλάχιστον,   

● για το κτίριο του Πρακτορείου Λαγκαδά ένα (1) άτομο το οποίο θα απασχολείται 

καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (πλην αργιών και εορτών) και με ώρες 

εργασίας από 15.00 έως 17.00μ.μ. τουλάχιστον, 

ενώ τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο είναι 1.000τ.μ.. 

Τα μέσα, υλικά καθαριότητας, χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και υγρό σαπούνι χεριών 

διατίθενται από τον Ανάδοχο. 

Το πλήθος των εργαζομένων θα είναι κατ΄ ελάχιστον τέσσερα (4) άτομα, 

 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την εργασία καθαρισμού, συνεργείο 

επανδρωμένο με απολύτως κατάλληλα ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς 

εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία και δηλώνει ότι, επισκέφτηκε 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 υποχρεώσεων του προς 

τον ΔΕΔΔΗΕ και αναλαμβάνει το συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας, χωρίς να έχει 

δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του, πέραν του συμβατικού τιμήματος. 

 

4. Στα τεύχη της Σύμβασης περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι με τους οποίους θα 

εκτελεστείη παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του 

Αναδόχου καιαναλύονται τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών καθώς και 

οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 

 

Η αμοιβή για την εκτέλεση της εργασίας που αναλαμβάνεται με την παρούσα από τον 

Ανάδοχο ορίζεται, σε συμβατικό τίμημα  ………………… ευρώ για δύο χρόνια (2) χρόνια, πλέον 

του αναλογούντος ΦΠΑ, με δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά ένα ( 1 ) έτος στο 50% 

και με ανάλογη αυξομείωση του Συμβατικού Τιμήματος με τους ίδιους Συμβατικούς όρους 

κατόπιν άσκησης μονομερούς δικαιώματος του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς ο Ανάδοχος να 

δικαιούται να ζητήσει αύξηση ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.  

 



 

 

 

 

1. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο η αμοιβή του Αναδόχου αλλά και 

οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση αυτού που θα γίνεται με σκοπό την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση.  

 

2. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, αποτελεί δε η 

πληρωμή του ολοσχερή και πλήρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ 

σε σχέση μετο αντικείμενο της παρούσας. 
 

3. Στο Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αναλογούντες φόροι (πλην του 

ΦΠΑ) και λοιπές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το Άρθρο 14 του παρόντος Συμφωνητικού. 

 

Άρθρο 4 

Τρόπος Πληρωμής 

 

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 

 

2. Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί οΑνάδοχος θα γίνονται την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα κατάθεσης του τιμολογίου και αφού έχει ολοκληρωθεί 

η εκτέλεση των εργασιών, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:  

 

•Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με 

τους όρους της Σύμβασης, που θα υποβάλλεται μηνιαία, εγκεκριμένη από το 

αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

•Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ. 

•Φορολογική Ενημερότητα 

•Ασφαλιστική Ενημερότητα 

•Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 

Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν ή /και τον 

Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

•Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) θεωρημένη από το ΙΚΑ 

•Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω 

Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 

•Κατάσταση του προσωπικού που απασχολείται μηνιαίως, υπογεγραμμένη από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 

•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. 

 

Αν όμως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόμιση των 

δικαιολογητικών αυτών, η υπόψη προθεσμία αρχίζει από την υποβολή των δικαιολογητικών.  

 

Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από το ΔΕΔΔΗΕ και οι πάσης 

φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντωνδικαιολογητικών. 

 

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως 

επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 

Οι παραπάνω προθεσμίες πληρωμών δεν ισχύουν σε περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας. 

 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης 

ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών 

ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, μετά 

τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

 



 

 

 

4. 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.). 

 

5. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε Ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής 

Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

 

Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από το ΔΕΔΔΗΕ προς τον 

Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για 

τις πληρωμές προς αυτούς. 

 

Οποιαδήποτε χρέωση που δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση θα περικόπτεται από το 

ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να ειδοποιεί γι’ αυτή την περικοπή.  

 

6. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του 

Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή 

οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή 

υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.  

 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

 

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης ορίζεται να είναι για δύο (2) χρόνια, δηλαδή από  

20/1/2018 μέχρι 19/1/2020.                     . 

 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της, η 

οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της. 

 

Η εξάντληση του συμβατικού τιμήματος ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, 

οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης. 

 

 

 

Άρθρο 6 

Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ 

κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποστεί ζημιές, καθώς και ότι η 

Ποινική Ρήτρα του παρόντος Άρθρου είναι εύλογη και δίκαιη.  

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στο ΔΕΔΔΗΕ ποινικές Ρήτρες 

για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας 

του.  

 

2.1. Ποινική Ρήτρα για πλημμελή καθαρισμό 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας σε περίπτωση πλημμελούς 

καθαρισμού, ίσης με 2,5% του μηνιαίου τιμήματος, για κάθε ημέρα που ο καθαρισμός 

κρίθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ ως πλημμελής και σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής, δεν 

δύναται να ξεπερνά το 20% του μηνιαίου τιμήματος της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση 

επιβολής ποινικής ρήτρας θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη και πλήρης αιτιολόγηση από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 

2.2. Ποινική Ρήτρα για άλλους λόγους:  

2.2.1 Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας λόγω αθετήσεως ή μη 

εκπλήρωσης από τον Ανάδοχο της Συμβατικής του υποχρέωσης διάθεσης του ορισμένου 



 

 

 

αριθμού προσωπικού, όπως προβλέπεται στον συνημμένο στη Σύμβαση Πίνακα κτηρίων και 

ανεξάρτητα αν έχει προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στο ΔΕΔΔΗΕ. Η εν 

λόγω Ποινική Ρήτρα θα ισούται με το 1/200 του μηνιαίου συμβατικού τιμήματος για κάθε 

ώρα απουσίας κάθε απασχολούμενου (καθαριστή).  

 

2.2.2 Σε περίπτωση μη εφαρμογής των αναφερόμενων στο άρθρο 19 παρ. 4 του παρόντος 

τεύχους, περί ενιαίας και αναγνωρίσιμης ενδυμασίας, από το προσωπικό του Αναδόχου 

(ανεξαρτήτως του πλήθους αυτού), ο Ανάδοχος θα καταβάλλει πρόστιμο 200 ευρώ ανά 

ημέρα.  

 

3. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του 

Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και 

των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Στην περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών 

υπερβεί το παραπάνω ποσοστό (15%) ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

4. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία 

πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ή ακόμα και μέχρι την τελική ακκαθάριση της 

παρούσας σύμβασης, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την 

επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται 

από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.  

 

5. Εφόσον εκκρεμεί ένσταση του Αναδόχου, μπορεί να ανασταλεί η παρακράτηση των 

Ποινικών Ρητρών μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

6. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που προκύπτουν από τους 

γενικούς όρους, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην επιχείρηση 

Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω 

υπαιτιότητάς του. 

 

7. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες.  

 

 

Άρθρο 7 

Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ - Αναδόχου 

 

1. Οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση Υπηρεσίες παρακολουθούνται και ελέγχονται από τον 

ΔΕΔΔΗΕ μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος της ποιότητας επί τόπου και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των 

όρων της Σύμβασης. 

Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που 

προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται ο Τομεάρχης Υποστήριξης Περιοχής Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και ως Προϊστάμενη Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Περιοχής Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. 

Αρμόδια του ΔΕΔΔΗΕ για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 

ορίζεται η κα Τσικούδη Λεμονιά, (τηλ. 2310584710). 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο πρόσωπο για 

την παρακολούθηση του συνεργείου του κατά τον καθαρισμό, για την 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 με σχετική επιστολή του. 

 



 

 

 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης 

των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί από την 

Προϊσταμένη η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 

Άρθρο 8 

Ευθύνες του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη και σύμφωνη προς τους 

κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής εκτέλεση των εργασιών, για την 

καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφοδίων 

καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων 

αναφέρονται στο Νόμο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», την Οδηγία 

92/57 Ε.Ο.Κ και το Π.Δ. 305/96 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 17/96 , για την αποφυγή 

ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο 

προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των 

εργασιών της παρούσας παροχής υπηρεσιών , την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος.  

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως και με αποκλειστικές δαπάνες του και 

ευθύνη του και ενέργειές του, απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε 

βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού ή των 

από αυτών προσληφθέντων προσώπων. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο 

τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, o ΔΕΔΔΗΕ θα δικαιούται να την αποκαταστήσει ο 

ίδιος, με δαπάνη του Αναδόχου.  

 

3. 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.  

 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται αρμονικά 

με το ΔΕΔΔΗΕ, τους εντολοδόχους του ή τους Aναδόχους του, να τους παρέχει κάθε 

δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή 

κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

 

5. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, 

σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν 

οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.  

 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και εντός 24 ωρών, όλα τα ατυχήματα 

τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν στο οικείο αστυνομικό Τμήμα και στον Επιθεωρητή 

εργασίας σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και τις διατάξεις και να διαφυλάξει το χώρο 

του ατυχήματος όπως έχει. 

 

Άρθρο 9 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 

 

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης                                    

με αρ. …………… εκδόσεως της    αξίας    …………………….. ευρώ ( ……. € ), η οποία 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης, (χωρίς να υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ), για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της 

Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις.  

 

2.Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο 

που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από 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 

στο δικαστήριο για την 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 και όχι πριν 

από έξι (6) μήνες από την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ 

περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την 

αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με 

οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, 

ενώ εκπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη ο 

ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  

 

 

Άρθρο 10 

Προσωπικό του Αναδόχου 

 

1. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξάρτητων 

υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα 

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 στο ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με προσωπικό επαρκές σε αριθμό που έχει 

προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό. 

Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού του Αναδόχου θα εξετάζεται από τα 

όργανα που εκπροσωπούν το ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης. 

Ρητά συμφωνείται ότι, το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά από τον Ανάδοχο, θα 

εργάζεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του. 

Ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να 

δηλώσει εγγράφως το προσωπικό του στο ΔΕΔΔΗΕ. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και 

για κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.Ο 

ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού, 

που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο ή δεν εκτελεί με την απαραίτητη 

επιμέλεια, ακεραιότητα και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά του.  

 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει και να 

αντικαταστήσει σε τρείς (3) ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση της Προϊστάμενης 

Υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με δικά του έξοδα και δαπάνες οποιοδήποτε μέλος του 

προσωπικού του, που κατά την κρίση της τελευταίας θεωρείται ακατάλληλο και δε μπορεί 

να το ξαναχρησιμοποιήσει στην Παροχή Υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της 

Εταιρείας. Η εν λόγω απομάκρυνση ή και αντικατάσταση δεν συνιστά λόγο αποζημίωσης για 

τον Ανάδοχο ή αιτία καθυστέρησης παροχής των υπηρεσιών του. 

 

4. Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου – υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση 

λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.τ.λ.) ο 

Ανάδοχος πρέπει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του, 

άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες μειωμένης απόδοσης, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ 

δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 11 

Παρουσία του Προσωπικού του Αναδόχου-Ωράριο Εργασίας 

 

Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να τηρεί το ωράριο, όπως αυτό ορίζεται στον 

συνημμένο στο Συμφωνητικό Πίνακα ατόμων & ωρών απασχόλησης καθαριότητας κτιρίων 

και υποχρεούται να υπογράφει στα ημερήσια παρουσιολόγια προσωπικού κατά την ώρα 

προσέλευσης και αποχώρησής του από τις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

Άρθρο 12 

Γνώση συνθηκών 

 

Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει λάβει υπόψη του όλες τις συνθήκες που μπορεί να 

επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή της παρούσας υπηρεσίας ή στο κόστος 

της.  

Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι το Συμβατικό Τίμημα για την παροχή της παρούσας 

υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα δικών του υπολογισμών και βασίζεται στη δική του γνώση και 

εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε δήλωση ή 

περιγραφή του ΔΕΔΔΗΕ, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να αξιώσει 

μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και των περιπτώσεων των Άρθρων 178, 179, 388 του 

Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών 

συνθηκών τον θεωρεί ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.  

 

 

Άρθρο 13 

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

 

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς στην εκτέλεση των 

εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, ούτε να αναθέσει την εκτέλεση μέρους του 

αντικειμένου της σύμβασης σε υπεργολάβο, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη 

έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρέχεται κατά την απόλυτη κρίση του.  

 

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα  για το ΔΕΔΔΗΕ, η 

μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε  οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει 

κατά του ΔΕΔΔΗΕ και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκρισή του ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να 

καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.  

 

3. Επίσης κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν 

από την παρούσα Σύμβαση,μόνο σε τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς 

προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα 

εγκριθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις, αφού πρώτα αφαιρεθούν: 

α. Κάθε απαίτηση του ΔΕΔΔΗΕ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται.   

β. Κάθε οφειλή του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα 

έχει δικαίωμα να την εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ και  

γ. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο, που θα προέρχεται από το αποδεικτικό 

Φορολογικής Ενημερότητας, που η προσκόμιση του είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση και το Νόμο, για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού πάνω από το όριο, που ορίζει 

κάθε φορά ο Νόμος. 



 

 

 

δ. Κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας, οι οποίοι είχαν 

απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον ΔΕΔΔΗΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 702 ΑΚ. 

 

4. Σε περίπτωση μιας τέτοιας εκχώρησης, που θα του αναγγελθεί νόμιμα ο ΔΕΔΔΗΕ θα 

καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και μόνον των πληρωμών, που απορρέουν από 

τη Σύμβαση και τα οποία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον Ανάδοχο αφού πρώτα 

αφαιρεθούν απ’ αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των παραπάνω εδαφίων 3.α, 3.β, 3.γκαι 3.δ, 

που υπάρχουν κατά τον χρόνο καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρηθείσας πληρωμής.  

 

5. Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να 

λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 

 

 

Άρθρο 14 

Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και 

οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται 

η υποχρέωση καταβολής τους.  

2. Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις νόμιμες 

διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την Ελληνική 

Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης 

πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και πρόστιμα για τη μη πιστή τήρηση των παραπάνω 

υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις αρμόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ 

λάθους ή παραδρομής, χρεωθούν στην Εταιρεία, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα 

παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 15 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 

 

1.Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε 

οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για 

την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια 

του προσωπικού.  

 

2.Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, 

είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί την 

ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» που περιγράφονται στο τεύχος της 

παρούσης Σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων».  

 

3.Το αντικείμενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί και γενικοί 

όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, καθορίζονται στο τεύχος 

της παρούσης Σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων».  

 

 

Άρθρο 16 

Ευθύνη Κοινοπραξίας 

 

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι του 

ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την 

εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την 

παρούσα Σύμβαση. 

 



 

 

 

2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στην 

Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό. 

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, το Κοινοπρακτικό ………… ………… ………… 

…… 

……… ………………… σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία ……………. ... .……… 

………………………………….…… . συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό …………………. 

……………………….% (……%) και η Εταιρεία …………………………………………………………..………… 

συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό …………………. ……………………….% (……%). 

 

 

Άρθρο 17 

Ανωτέρα βία  

 

1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον 

έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Τα 

περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος 

καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να 

εγείρει κατά της Εταιρείας απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και 

οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Περιστατικά 

ανωτέρας βίας Υπεργολάβου του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για 

τον Ανάδοχο.  

 

2. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Εταιρεία αμέσως και 

πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση 

ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει 

δικαίωμα να την επικαλεστεί.  

 

Άρθρο 18 

Απαιτήσεις – Διαφωνίες 

 

1. Απαιτήσεις  

1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε 

σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην 

Ε.Υ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το 

οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση.  

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησης του.  

1.2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που 

θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγηση της.  

1.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 

δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από το ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται 

μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία.  

 

2. Διαφωνίες  

2.1. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, 

θα αναφέρεται γραπτώς στην Π.Υ., από τον Ανάδοχο με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας".  

2.2. Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά 

τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :  

α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.  

β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.  

γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.  

δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στην διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο 

που θεωρείται απαραίτητο.  



 

 

 

2.3. Η Π.Υ. υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την 

οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της 

Επιχείρησης.  

2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Επιχείρησης 

ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, 

μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.  

2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του της 

σύμβασης, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της 

Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση των Υπηρεσιών.  

 

 

Άρθρο 19 

Υποχρεώσεις Αναδόχου για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων 

 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι τoυ   ΔΕΔΔΗΕ, 

για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής  νομοθεσίας  ως  

προς το  απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των 

Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 

2. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις 

διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που 

θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο 

προσωπικό τους 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 Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: 

(α) να καταβάλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και 

να υποβάλει 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 του ή/και του 

προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και 

καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, πίνακες 

προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της 

Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του 

ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 

Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το 
προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το 
προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή 
τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και 

τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού τουΑναδόχου 

ή/και του Υπεργολάβου, 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. 

4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι  

υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση  εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' 

όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία και 

αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή και του 



 

 

 

Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία 

του, από τα οποία θα  προκύπτει το ονοματεπώνυμο και  η ειδικότητα 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 

Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, 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 το 

προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση 

εργασίας του προσωπικού με τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη 

λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα 

αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους.Ουδείς εκ του προσωπικού του 

Αναδόχου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα 

εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον δεν είναι 

εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 

5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος 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. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τη ισχύουσα Νομοθεσία και 

αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, 

καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού του, ώστε η εκτελούμενη εργασία να 

είναι ορθή και ασφαλής.  

 

 

Άρθρο  20 

Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 

(Θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτου. Θα περιλαμβάνεται το αντικείμενο της 

συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν λόγω Τρίτου και οι παρασχεσθείσες από 

αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις.)  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Άρθρου 8 του Τεύχους «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ». Σε περίπτωση που ο Τρίτος 

δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ, 

έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων του Άρθρου 12 του παρόντος Τεύχους 

«Συμφωνητικό» και του Άρθρου 17 του Τεύχους «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ». 

 

 

Άρθρο 21 

Κρατήσεις 

 

1. Θα εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες περί κρατήσεων διατάξεις του Νόμου 4412/16.  

 

 

Άρθρο 22 

Ειδικοί όροι 

 

Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και 

αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Γι’ αυτό δηλώνει ρητά 

και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 – 

329 και 1106 του Α.Κ.  

 



 

 

 

Για την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 222 έως 338 του ν. 

4412/2016, οι όροι της Σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23 

Τροποποίηση Σύμβασης 

 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται χωρίς άλλη προϋπόθεση, η τροποποίηση 

της σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κάτω από το 10% της αξίας της 

αρχικής σύμβασης. 

 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, περιλαμβανόμενης της 

υποκατάστασης, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν.4412/2016.  

 

 

                                 Άρθρο 24 

Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία 

 

1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ που προκύπτουν από τις 

υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος:  

 

● καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών,  

● δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των 

εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης  

● δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ,  

● παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του 

περιβάλλοντος,  

● εάν υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς ή ολικώς τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 

● σε περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί ποσοστό 15% του συμβατικού 

τιμήματος.  

● παραβιάζει τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων 

ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αφού προηγουμένως απευθύνει γραπτή 

αναφορά στον Ανάδοχο, στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται τα άρθρα, οι 

λόγοι, οι διατάξεις και οι εργασίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  

 

2.  Ο 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 δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές), πριν 

από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της.    

 

3.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος  δε συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας 

σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει με έγγραφη ανακοίνωση του 

προς τον ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία που 

καθορίζεται στην έγγραφη ανακοίνωση ως ημερομηνία καταγγελίας της. Σε περίπτωση 

τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 9 της 

παρούσας σύμβασης εγγύηση και επιπλέον ο εργολάβος υποχρεούται να αποκαταστήσει 

κάθε θετική και αποθετική ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση.  

 



 

 

 

4. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 19 της 

Σύμβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 

εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.  

 

5. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή ατόμων που 

έχουν οποιασδήποτε μορφής κωλύματα, για εκτέλεση «εργασιών», συνιστά λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης.  

 

6. Ειδικότερα η εξάντληση της Ποινικής Ρήτρας του 15% του Συμβατικού Τιμήματος 

αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.  

 

7. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, 

κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε 

περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα 

κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων 

του Άρθρου 13 της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή 

μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο.  

 

9. Με την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται 

και αποβάλλεται από το «Έργο» και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο 

δυνατό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε 

να το αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να 

χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και 

τα λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκομιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν 

στον τόπο του «Έργου».  

 

10. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του 

ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες :  

α.   Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του «Έργου».  

β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 

ημερομηνία της καταγγελίας.  

 

11. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο 

τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα 

καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν 

εκτελεστεί σύμφωνα με την Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν 

υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και 

οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και 

κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα 

χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο.  

 

12. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να καταβάλλει στον 

Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για 

όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, 

αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την 

ημερομηνία. 

 

Άρθρο 25 

Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

 

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της 

Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, 

συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του 

Ελληνικού Κράτους.  

 



 

 

 

 

Άρθρο 26 

Ισχύς της Σύμβασης 

 

1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

2. Η Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε ο ΔΕΔΔΗΕ και το 

άλλο ο Ανάδοχος. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

              

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

 
 

Α/Α 
 

 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 
Τ.Μ. ΚΤΙΡΙΩΝ 

1. Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20-Θεσ/νίκη 3.460m2 

2. Πρακτορείο Λαγκαδά 1οχλμ Λαγκαδά-Θεσ/νίκης     522 m2 

 ΣΥΝΟΛΟ  3.982 m2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΩΝ & ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 
 

ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡ. 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

Προσφερόμενα κατ΄ 
ελάχιστον τέσσερα (4) 

3 άτομα από 15.00 έως 
19.00μ.μ.(τουλάχιστον) 
από Δευτέρα έως 
Παρασκευή στο κτίριο 
της Περιοχής Δυτικής 
Θεσσαλονίκης & 1 άτομο 
από 15.00 έως 

17.00μ.μ.(τουλάχιστον)  
από Δευτέρα έως 
Παρασκευή στο κτίριο 
του Πρακτορείου 
Λαγκαδά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

1.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

 

1.1 ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  

 

-  Καθάρισμα των επίπλων με βρεγμένο πανί ( τύπου wettex ). 

-  άδειασμα και πλύσιμο σταχτοδοχείων. 

-  Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικές σακούλες (καλά δεμένες). 

-  Συγκέντρωση αυτών και μεταφορά στους κάδους απορριμμάτων. 

-  Τοποθέτηση καθαρών σακουλών σε όλα τα καλάθια αχρήστων. 

-  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. 

-  Ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών. 

- Καθάρισμα των ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, σωμάτων 

καλοριφέρ και κλιματισμού με βρεγμένο πανί ( τύπου wettex ). 

- Αφαίρεση αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τα τζάμια, τους τοίχους και 

ηλεκτρικούς διακόπτες. 

-  Καθάρισμα τηλεφώνων. 

-  Ξαράχνιασμα τοίχων. 

 

1.2 ΧΩΡΟΙ W.C. 

 

-  Επιμελημένο καθαρισμό των W.C. (πλύσιμο μέσα – έξω των λεκανών, νιπτήρων  

πλακιδίων και όλων των ειδών υγιεινής) με απολυμαντικό υγρό, σκούπισμα με υγρό πανί 

του χώρου γύρω από τις λεκάνες. Ιδιαίτερη προσοχή στα σκουπάκια καθαρισμού των 

λεκανών. 

-  Γυάλισμα των βρυσών και των μεταλλικών διακοσμητικών αντικειμένων των W.C. 

-  Καθαρισμός των καθρεπτών με «σπρέι» και γυάλισμα με στεγνό πανί. 



 

 

 

-  Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδου W.C. και προθαλάμου με απολυμαντικό υγρό. 

-  Τοποθέτηση χειροπετσετών, υγείας, σαπουνιών που θα παρέχει ο ανάδοχος.  

-  Καθαρισμός και απολύμανση της σαπουνοθήκης γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. 

 

1.3 ΛΟΥΤΡΑ 

 

-  Πλύσιμο πλακιδίων. 

-  Αφαίρεση αλάτων νερού από τις σωληνώσεις. 

-  Σφουγγάρισμα δαπέδων. 

-  Πλύσιμο ντουζιέρας εσωτερικά-εξωτερικά και τοποθέτηση απολυμαντικού υγρού. 

 

1.4 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

-  Άδειασμα των καλάθων και κάδων απορριμμάτων με αντίστοιχη τοποθέτηση σακούλας. 

-  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. 

-  Καθάρισμα σωμάτων καλοριφέρ με βρεγμένο πανί ( τύπου wettex ). 

-  Ξαράχνιασμα τοίχων. 

-  Καθάρισμα ανελκυστήρων. 

-  Καθάρισμα εξωτερικών υαλοπινάκων εισόδου. 

-  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα μπαλκονιού 5ου ορόφου. 

 

 

2.  ΠΕΡΙΟΔΟΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

 

-  Καθάρισμα όλων των τζαμιών των γραφείων κάθε 2 μήνες (εσωτερικά τζάμια). 

-  Γυάλισμα δαπέδων κάθε έξι μήνες. 

-  Σαπούνισμα των χωρισμάτων 1 φορά το μήνα.  

-  Καθάρισμα αποθηκών ισογείου κάθε 15 ημέρες. 

-  Καθάρισμα ταράτσας και δώματος πλην Μηχανοστασίου ανελκυστήρων κάθε 4 μήνες. 

-  Καθάρισμα περσίδων κάθε 6 μήνες. 

-  Καθάρισμα εξωτερικών τζαμιών όλου του κτιρίου (μέσα-έξω) κάθε 6 μήνες. 

-  Καθάρισμα υπογείου γκαράζ αυτοκινήτων 2 φορές το μήνα. 

 

 

3.  ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

 

Όλοι οι παραπάνω καθαρισμοί εκτελούνται και έκτακτα κάθε φορά που οι συνθήκες το 

επιβάλλουν, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται 

καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Σε καθημερινή βάση γέμισμα σαπουνοθηκών, θηκών με χειροπετσέτες, τοποθέτηση χάρτου 

υγείας. Τα υλικά σακούλες, υγρά για την καθαριότητα δαπέδων, τζαμιών κλπ βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν τα χαρτιά υγείας, οι χειροπετσέτες, το 

κρεμοσάπουνο καθώς και τα διάφορα καθαριστικά (azax, χλωρίνες, κεζάπ κλπ).  
 


