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Διεύθυνση Περιφέρειας Μ-Θ 

Περιοχή Κατερίνης 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: ΔΠΜ-Θ/ΠΚ/ ΤΥ/5 /2017 

 

 

ΕΡΓΟ : Παροχής υπηρεσίας Καθαρισμού των χώρων των κτιρίων: στην οδό Ειρήνης 65 Α 

στην Κατερίνη, όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Κατερίνης.                                  

 

                                        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., ΔΠΜ-Θ/Περιοχή 

Κατερίνης, προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Έργων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

ανοιχτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου παροχής υπηρεσιών: 

«Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων στην οδό Ειρήνης 65Α στην Κατερίνη, όπου 

στεγάζονται τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Π. Κατερίνης» .  

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την  3/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30 πμ,(ώρα λήξης 

επίδοσης προσφορών  10.00 π.μ. ) στα γραφεία της Περιοχής Κατερίνης, στην Ειρήνης 

65Α Τ.Κ.60134, Κατερίνη 2ος όροφος.  

 

Για κάθε πληροφορία, σχετικά με το διαγωνισμό και το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται στα γραφεία της Περιοχής Κατερίνης κ. ΑΙΚ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ- ΚΑΣΙΜΙΔΟΥ 

στο  τηλέφωνο 23510-69433,23510-69432 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Όλοι οι παρακάτω όροι και απαιτήσεις της Διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους 

Διαγωνιζόμενους. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απορρίψει προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης, εκτός εάν οι 

αποκλίσεις αυτές κριθούν επουσιώδεις από τα όργανα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

                                                       

 

                                                      Άρθρο 1  

                               Προϋπολογισμός - Διάρκεια Σύμβασης  

 

        Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Ο παραπάνω  

        προϋπολογισμός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς . Η διάρκεια της Σύμβασης είναι για   

        ένα (1) έτος , χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης του συμβατικού τιμήματος. και παρέχεται στην  

        Επιχείρηση το μονομερές δικαίωμα παράτασης του για έξι (6) μήνες ακόμη. 
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                                                      Άρθρο 2  

                                    Χρόνος ισχύος Προσφοράς  

 

Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους, για χρονικό διάστημα 90 

ημερολογιακών ημερών έτους από την ημερομηνία του διαγωνισμού.  

 

                                                        Άρθρο 3  

              Επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  

 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας. Η παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας θα πιστοποιείται από το έγγραφο έναρξης δραστηριότητας, που 

εκδίδεται από τις Δ.Ο.Υ. και το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν οι 

ενδιαφερόμενοι του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν αποκλειστεί 

τελεσίδικα από άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές 

υποχρεώσεις τους.  

 

                                                        Άρθρο 4  

                                       Υποβαλλόμενα στοιχεία  

 

1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό, θα είναι γραμμένα στην Ελληνική 

γλώσσα.  

 

2. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.  

 

3. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Διαγωνιζομένων επί των όρων που 

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι 

οποίες περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.  

 

                                                       Άρθρο 5  

                                       Περιεχόμενο Προσφοράς  

 

1. Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε κλειστό φάκελο 

στην εξωτερική επιφάνεια του οποίου θα γράψει τις φράσεις: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

και «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιρίων στην οδό Ειρήνης 

65Α  στην Κατερίνη όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Περιοχής 

Κατερίνης». Αν είναι φυσικό πρόσωπο, θα γράψει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθ. 

τηλεφώνου, ενώ αν πρόκειται για εταιρεία, τον εμπορικό τίτλο, τη διεύθυνση και τον αριθ. 

τηλεφώνου των γραφείων της. Και στις δύο περιπτώσεις θα γράψει, επίσης, το 

ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμ. τηλεφώνου ενός εκπροσώπου, εφόσον 

υπάρχει.  

 

Ο Φάκελος αυτός θα περιέχει 3 υποφακέλους :  

 

1.1 Στον υποφάκελο Α θα εσωκλείονται τα έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνιζομένου, 

ως εξής :  

 

1.1.α. Όταν είναι Α.Ε.  

 

- Φύλλο ή Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία δημοσιεύθηκε το καταστατικό 

της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίησή του.  

 

- Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης σχετικά με την εκλογή 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  
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- Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών συνεδρίασης σχετικά με την συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.  

 

- Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που να 

μνημονεύει τους παρόντες Συμβούλους και να περιλαμβάνει απόφαση με την οποία να 

παρέχεται έγκριση για τη συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό.  

- Τα πρόσωπα που ορίζονται από το καταστατικό της να εκπροσωπούν την εταιρεία στον 

προκείμενο διαγωνισμό  

 

- Βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορίου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας 

ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν 

τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές.  

 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι κανένα μέλος του Δ.Σ. ούτε ο Νομικός Σύμβουλος 

της Εταιρείας είναι βουλευτές.  

 

Όταν είναι φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση  

 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι το φυσικό πρόσωπο ή το πρόσωπο στο οποίο 

ανήκει η ατομική επιχείρηση δεν είναι βουλευτής.  

 

Όταν είναι Ε.Π.Ε.  

 

- Φύλλο ή Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στα οποία δημοσιεύθηκε το καταστατικό 

της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίησή του.  

 

- Απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, με την οποία παρέχεται η έγκριση 

συμμετοχής της εταιρείας στο διαγωνισμό.  

 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα παραπάνω καταχωρήθηκαν στο σχετικό βιβλίο 

του Πρωτοδικείου και ότι στην εταιρεία υπό την επωνυμία 

«……………………………………………………» καθήκοντα Διευθυντή, Διαχειριστή, Διοικητικού και 

Νομικού Συμβούλου εκτελούν μόνον οι εξής:  

Διευθυντής : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διαχειριστές : . . … . . . . . . . . . . . . . . . .  

Διοικητικοί Σύμβουλοι : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . εκ των οποίων ουδείς είναι 

βουλευτής.  

 

Όταν είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.  

 

- Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και κάθε τροποποίησής του.  

 

- Έγκριση του ή των διαχειριστών για συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό  

 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα παραπάνω καταχωρήθηκαν στο σχετικό βιβλίο 

του Πρωτοδικείου και ότι στην εταιρεία υπό την επωνυμία «……………………………» καθήκοντα 

Διευθυντή, Διαχειριστή, Εκπροσώπου, Διοικητικού και Νομικού Συμβούλου εκτελούν μόνον 

οι εξής:  

Εκπρόσωπος και Διαχειριστής: . . . . . . . . . . . . . Διευθυντής: . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ομόρρυθμα μέλη ή Ετερόρρυθμα .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή άλλοι Διοικητικού Σύμβουλοι : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. εκ των οποίων ουδείς είναι βουλευτής.  
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1.1.β Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ,έκδοση 

του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι 

ενήμεροι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ,ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ΟΑΕΕ – ΙΚΑ  

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 

 

1.2. Στον υποφάκελο Β θα εσωκλείονται :  

 

Α) Η Εγγυητική Συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% επί του συμβατικού τιμήματος 300,00  

. ευρώ (με εγγυητική επιστολή από Τράπεζα).  

 

Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία ο Διαγωνιζόμενος θα βεβαιώνει ότι:  

 

- Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και ότι δεν εκκρεμεί εναντίον του αίτηση για 

κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο,  

 

- Δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ούτε εκκρεμεί εναντίον του αίτηση για να τεθεί 

σε αναγκαστική διαχείριση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο,  

 

- Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την 

υπεξαίρεση, την απάτη, την εκβίαση, την πλαστογραφία, την ψευδορκία, την δωροδοκία 

και την διαφθορά σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας 

χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με 

την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.  

 

Γ) Τη Δήλωση Αποδοχής, που περιλαμβάνεται στο παρόν και στην οποία θα δηλώνει ότι 

έλαβε γνώση όλων των όρων και των συνοδευτικών εγγράφων της προκήρυξης του 

διαγωνισμού, της σχετικής σύμβασης, των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, καθώς και των 

τοπικών συνθηκών της παρεχόμενης υπηρεσίας, και ότι αποδέχεται όλα αυτά.  

 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ρητά ότι το 

προσωπικό που θα διατίθεται ημερησίως για την εκτέλεση του έργου θα είναι το ελάχιστο 

για την Έδρα της Περ. Κατερίνης δύο (2) άτομα, τέσσερις(4) ώρες απασχόλησης ο 

καθένας, θα είναι ασφαλισμένα σε αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο (ΙΚΑ κλπ), θα συνδέεται 

με τον ίδιο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα χρησιμοποιεί το προσωπικό αυτό για την 

εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας της παρούσας προκήρυξης, ΔΠΜ-Θ/ΠΚ/ΤΥ/5 /2017 

Περιοχής Κατερίνης και ότι παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες, φυσικά, ή νομικά 

πρόσωπα και όχι αποκλειστικά στo ΔΕΔΔΗΕ και ότι υποχρεούται να εξακολουθήσει να 

πράττει τούτο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

1.3 Στον υποφάκελο Γ στο έξω μέρος του οποίου, θα αναγράφεται η φράση 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» .  

 

Ο φάκελος αυτός θα περιέχει το έντυπο τιμολόγιο προσφοράς που χορηγείται από τον 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ,βάση του οποίου ο διαγωνιζόμενος υποβάλει αριθμητικώς και ολογράφως την 

προσφορά του .Στην προσφορά θα αναγραφεί το συνολικό τίμημα που 

προσφέρεται και όχι το μηνιαίο. Η προσφορά θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ.  

Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού μπορεί να γίνει με δακτυλογραφημένους ή 

χειρόγραφους τύπους και ευκρίνεια.  

 

2. Αν κατά το άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών διαπιστωθεί έλλειψη ή 

μη σωστή συμπλήρωση οποιουδήποτε δικαιολογητικού, αυτό αποτελεί αιτία 

αποκλεισμού από το διαγωνισμό.  
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                                                        Άρθρο 6  

                             Παραλαβή και Άνοιγμα Προσφορών  

 

1. Κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Περιοχής Κατερίνης Ειρήνης 65Α  – 

2ος όροφος , την 6/10/2017 και ώρα 10 πμ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) και ώρα 

10:30 π.μ (ώρα αποσφράγισης)  

 

 

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή.  

 

3. Η Επιτροπή ανοίγει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ελέγχει την ύπαρξη των 

ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανευρεθούν και οι τρείς 

φάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως μη αποδεκτή, χωρίς 

δικαίωμα ένστασης.  

 

4. Μετά ανοίγεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, μονογράφονται όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που 

υπάρχουν και γίνεται έλεγχος στα σχετικά έγγραφα.  

 

Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία 

που περιέχονται σ' αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλειστούν, με 

βάση. τους όρους του Διαγωνισμού και ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν 

από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε 

καθένας απ' αυτούς. Οι Διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές έχουν απορριφθεί, 

έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε χρονικό διάστημα που προβλέπεται από 

το Άρθρο 8 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης.  

 

5. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή, θα επιστρέφονται κλειστοί 

οι υποβληθέντες ΦΑΚΕΛΟΙ. Επίσης μπορεί οι ΦΑΚΕΛΟΙ αυτοί να επιστραφούν και πριν τη 

λήξη του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει 

εγγράφως στην Επιτροπή ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων. Σε 

αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ θα επιστραφούν στο Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση 

τυχόν απορριπτικής απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, επί της ενστάσεως του.  

 

6. Μετά την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, επί τυχόν ενστάσεων των Διαγωνιζομένων, η 

Επιτροπή ανοίγει, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους και με τη 

σειρά που έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β, Γ εκείνων που έγιναν 

τελικά αποδεκτοί και μονογραφεί όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που υπάρχουν.  

                                            

                                                   Άρθρο 7  

                                        Επιλογή Αναδόχου  

 

Η επιλογή του αναδόχου του έργου θα γίνει με κριτήρια :  

 

α) την δυνατότητα για την έντεχνη και την εμπρόθεσμη κατασκευή των εργασιών του 

έργου.  

 

β) το συμφερότερο τίμημα σε συνδυασμό με το απαραίτητο προσωπικό όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 5 παρ. 1.2.Ε. των Γενικών όρων της Διακήρυξης.  

 

                                                   Άρθρο 8  

                                   Ενστάσεις Διαγωνιζομένων  

 

1. Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο οι απορριπτόμενοι και μόνο για τους 

λόγους που απορρίφθηκαν και μόνο για τη δική τους προσφορά.  
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2. Οι ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή 

τους.  

 

3. Οι ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξαιτίας του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, θα γίνονται δεκτές 

μόνο εφόσον απευθύνονται στην Επιτροπή και εφόσον κατατεθούν στη Γραμματεία της Π. 

Κατερίνης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή θα 

ανακοινώσει στους Διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα.  

 

                                                            Άρθρο 9  

                                     Κατακύρωση - Ακύρωση Διαγωνισμού  

 

1 Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται, πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα του από τα 

εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν 

βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από το Διαγωνιζόμενο.  

 

2. Η κατακύρωση ανάθεσης της εργασίας, γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή, με 

την οποία καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, μέσα σε προθεσμία, που 

καθορίζεται στην επιστολή. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει, στην ως άνω προθεσμία, η 

Επιχείρηση δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο.  

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Διαγωνισμό:  

 

α) Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία, επηρεάζεται το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού.  

 

β) Αν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα, μη ικανοποιητικό, για την 

Επιχείρηση.  

 

γ) Αν ο διαγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής.  

 

δ) Αν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης.  

 

                                                        Άρθρο 10  

                                              Κατάρτιση Σύμβασης  

 

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης 

και την προσφορά του Αναδόχου όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το 

αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.  

 

                                                         Άρθρο 11  

                                  Επιφυλάξειs και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του 

Διαγωνιζομένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων του 

Διαγωνισμού.  

 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιφυλάσσεται να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη Διακήρυξη. Οι τροποποιήσεις αυτές, θα 

περιλαμβάνονται σε συμπλήρωμα της Διακήρυξης, η έκδοση του οποίου θα ανακοινώνεται 

στους Διαγωνιζόμενους.  

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δε θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει 

τους Διαγωνιζομένους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που θα έχουν υποστεί για την 

προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει 

δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ακυρωθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε 
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οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια, αυτοί που 

συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι 

τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη 

Διακήρυξη αυτή και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.  

 

4. Η Προσφορά των Διαγωνιζόμενων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της 

Διακήρυξης θεωρείται ως πρόταση προς του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και όχι ως αποδοχή πρότασης.  

 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δε δίνει το δικαίωμα στο Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί προκειμένου να 

τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεων του.  

 

6. ΟΙ όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς 

όφελος του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ’ αυτούς, χωρίς αυτό να 

δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους  

 

 

                                        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Ι. Υποχρεώσεις Εργολάβου/Αναδόχου  

 

1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 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 Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως 

τις διατάξεις τις 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.  

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ' υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που 

απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ A.E. διατηρεί το δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ 

των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης. 

Επιπροσθέτως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που κυρώθηκε με την υπ' αριθ. 206/30.09.2008 

Απόφαση Δ.Σ. της Επιχείρησης, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των 

άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του ΚΕΠΥ, να αποκλείσει, με 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, 

προσωρινά ή οριστικά, τον Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε 

από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα λοιπά, θα 

εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΕΠΥ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».  

 

Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:  
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(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 Α.Ε. και  

 

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 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, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του  

 

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

 

Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 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 τήρηση 

τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του.  

 

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

τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 

Εργολάβου/Αναδόχου 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 Εργολάβου/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 της Επιχείρησης ενιαία 

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

Εργολάβου/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 Α.Ε.,  

Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του 

Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να 

προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 

όργανο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν 

λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου 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 Εργολάβος/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 Εργολάβου/Υπεργολάβου 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.  

 

5. Ο Εργολάβος/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 
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εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς 

παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ.  

 

6. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με 

τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της 

Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα 

πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα 

ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του 

Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει 

πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το  

 

αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του 

ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα 

χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι 

εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα.  

 

II. Πληρωμή αμοιβής/τιμήματος  

 

Η πληρωμή του Εργολάβου/Αναδόχου θα γίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την 24η ημέρα του 

τρίτου μήνα, μετά την εκτέλεση των εργασιών και με την υποβολή των παρακάτω 

δικαιολογητικών:  

 

1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.  

 

2. Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

3. Φορολογική Ενημερότητα.  

 

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα.  

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/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.  

 

6. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του 

προσωπικού του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο 

αναφοράς του τιμολογίου.  

 

7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω 

Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο ή 

Υπεργολάβο αυτού.  

 

8. 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 Α.Ε.  

 

III. Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης  

 

1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με 

υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεων του, χωρίς 

την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
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2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την 

Επιχείρηση, 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 της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν 

γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Με την έγκριση της, η 

Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.  

 

 

IV.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 στην μη τήρηση των όρων της 

σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του.  

 

2. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του 

Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων 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.  
 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 


