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ΔΠΚΕ/Περιοχή Λιβαδειάς 

Σοφοκλέους & Φιλολάου ΤΚ 32 131 
Λιβαδειά 
 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 

ΔΠΚΕ/ΠEΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ   1/2018 

 

«Εργασίες Καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των Κτηρίων αρμοδιότητας της Έδρας 

Περιοχής Λιβαδειάς και του Πρακτορείου Αμφίκλειας» 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.)/ΔΠΚΕ,  με έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, Αθήνα, προσκαλεί,  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παρ. 7 του Άρθρου 

222 και της παρούσας Διακήρυξης, όλους τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μεταξύ 

των τυπικά, τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, για να καταθέσουν προσφορά για την 

παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο: «Εργασίες Καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των Κτηρίων 

αρμοδιότητας της Έδρας Περιοχής Λιβαδειάς και του Πρακτορείου Αμφίκλειας», σύμφωνα με τους 

παρακάτω όρους:  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού 

 

1. Η αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει τη Διακήρυξη είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας,    

2Ο Χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας, Λαμία, ΤΚ 35100. 

 

2. Τόπος υποβολής των προσφορών: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, 2Ο Χλμ. 

Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας, Λαμία, ΤΚ 35100, Πρωτόκολλο, 2ος όροφος. 

   

3. Προσφορές μπορούν επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης 

εντύπων στο πρωτόκολλο της Αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας, με ευθύνη του προσφέροντος σε 

σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον 

παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από τις                                   

27.03.2018 και ώρα 09:00 π.μ.. 

 

4. Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  27.03.2018 και ώρα 09:00 (ώρα λήξης 

επίδοσης προσφορών). 

 

5. Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών (τυπικά και τεχνικά στοιχεία) του Διαγωνισμού θα 

διεξαχθεί στις 27.03.2018 και ώρα 09:00 πμ, ενώπιον Επιτροπής Κρίσης του Διαγωνισμού που θα 

συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, 2Ο Χλμ. Ν.Ε.Ο. 

Λαμίας – Αθήνας ΤΚ 35100 (αίθουσα συσκέψεων). 

 

6. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την προσφορά του για την παροχή υπηρεσίας της 

Διακήρυξης σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο τεύχος «Όροι και Οδηγίες του 

Διαγωνισμού». Ο φάκελος Προσφοράς πρέπει απαραίτητα στο επάνω αριστερά τμήμα του να αναγράφει  

την επωνυμία του Διαγωνιζομένου, την επαγγελματική του διεύθυνση, το όνομα και τηλέφωνο του 

αντικλήτου και επίσης τον τίτλο της Προσφοράς:     

 

http://www.deddie.gr/
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 Προσφορά για το Διαγωνισμό: ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1/2017 

«Εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των κτηρίων αρμοδιότητας 

 ΔΠΚΕ/ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» 

   

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 

 

1. Οι υπηρεσίες της Διακήρυξης θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ και θα αφορούν στον 

καθημερινό καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των Κτηρίων αρμοδιότητας Περιοχής Λιβαδειάς (Έδρας 

και του Πρακτορείου Αμφίκλειας), συνολικού εμβαδού 1.165 τ.μ., τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στο 

συνημμένο Πίνακα Κτηρίων και σύμφωνα με τον Πίνακα Εργασιών καθαρισμού. 

 

2. Για το Π/Κ Αμφίκλειας επειδή επίκειται μεταστέγαση σε νέα γραφεία, ο αρχικός υπολογισμός θα γίνει 

με τα παραπάνω τ.μ. (185 τ.μ.) και στη συνέχεια θα αναπροσαρμοστούν στα νέα τ.μ που θα 

προκύψουν. 

 

Το προσωπικό του Αναδόχου, θα απασχολείται ως εξής: 

 

Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των υπόψη κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ, απαιτείται ελάχιστο προσωπικό 

τριών (3) ατόμων:  

 

Το προσωπικό του Αναδόχου, θα απασχολείται ως εξής: 

 

- Δυο (2) άτομα για τέσσερις (4) ώρες, από 15:00-19:00, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα για την 

Έδρα της Περιοχής Λιβαδειάς. 

 

- Ένα (1) άτομο για δύο (2) ώρες από 15:00 – 17:00, τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα – 

Τετάρτη – Παρασκευή, (σε περίπτωση αργίας μετατίθεται την επόμενη μέρα),  για το Π/Κ Αμφίκλειας. 

 

- Ένα (1) άτομο για μία (1) ώρα, από 06:00-07:00, κάθε Δευτέρα και μετά από κάθε αργία, για την 

καθαριότητα του χώρου τεχνιτών στην  Έδρα της Περιοχής Λιβαδειάς. 

 

Ο ελάχιστος αριθμός του προσωπικού του Αναδόχου πρέπει να είναι σύμφωνος με το δηλωθέντα αριθμό 

κατά την προσφορά του και σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα κτηρίων. 

 

Ο ελάχιστος αριθμός του προσωπικού του Αναδόχου πρέπει να είναι σύμφωνος με το δηλωθέντα αριθμό 

κατά την προσφορά του και σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα κτηρίων. 

 

3. Τα μέσα και υλικά καθαρισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και υγρό σαπούνι χεριών διατίθενται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί ότι διατηρεί και διαθέτει για την εργασία καθαρισμού συνεργείο 

στελεχωμένο με απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισμένο 

με τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία και θα δηλώσει ότι, επισκέφτηκε τους χώρους όπου θα εκτελείται η 

εργασία αυτή και λαμβάνει υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία μπορεί ενδεχομένως να παρουσιαστεί 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Εταιρεία και αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο 

κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του 

πέραν του εργολαβικού ανταλλάγματος.  

 

5. Στα τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω Ανοικτού Διαγωνισμού περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι με 

τους οποίους θα εκτελεστεί η Παροχή Υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και 

του Αναδόχου και αναλύονται τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσιών.  
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6. Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου, για δύο (2) έτη, ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες 

εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (31.999,92€). Ο Προϋπολογισμός αυτός 

αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 

 

7. Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη και  δύναται να παραταθεί για ένα (1) έτος, 

με άσκηση από το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να 

ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.                                                                                         

 

8. Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της Διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους Διαγωνιζόμενους. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

έχει το δικαίωμα να απορρίψει προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους 

της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

 

1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή  

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 με τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 

συμφωνία με την Ένωση. 

  

2. Γίνονται δεκτά για υποβολή προσφοράς, με τις προϋποθέσεις της σχετικής Διακήρυξης, Φυσικά ή 

Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που ασχολούνται με το αντικείμενο του 

Διαγωνισμού, διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, έχουν το απαραίτητο προσωπικό και τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους του σχετικού σχεδίου Σύμβασης. 

 

Οι ως άνω φορείς θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια συμμετοχής: 

- Nα είναι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που προβλέπονται από το Νόμο.  

 

- Η εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα (Βεβαιώσεις τρίτων που να αφορούν 

υπηρεσίες του συγκεκριμένου αντικειμένου οι οποίες παρασχέθηκαν ικανοποιητικά) και οι οποίες 

θα κατατεθούν με την προσφορά. 

 

3. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ότι επισκέφτηκαν τις υπόψη 

εγκαταστάσεις και ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών υπογεγραμμένη από αρμόδιο μισθωτό του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

4. Οι απαιτήσεις της εμπειρίας πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά από τα μέλη της Σύμπραξης ή Κ/Ξ, 

δηλαδή αρκεί να πληρούνται σε ένα μόνο μέλος της Σύμπραξης ή Κ/Ξ. 

 

5. Μέλος Προσφέρουσας Σύμπραξης Επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης 

Προσφέρουσας Σύμπραξης Επιχειρήσεων, ούτε να υποβάλει  μεμονωμένη Προσφορά στη Διαδικασία, 

εφόσον αυτό οδηγεί σε νόθευση του ανταγωνισμού. 

 

Επίσης, απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον ίδιο εκπρόσωπο. 

 

6. Εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή και 

επαγγελματική ικανότητα τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που 

καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 καθώς και τις απαιτήσεις για την οικονομική κατάσταση 

του Διαγωνιζόμενου, οι οποίες καθορίζονται στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού», 
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υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν 

ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις. 

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει ότι θα έχει στη 

διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της.                        

Το εν λόγω αποδεικτικό πρέπει να είναι, δεσμευτική Δήλωση Συνεργασίας υπογεγραμμένη από νόμιμο 

εκπρόσωπο του τρίτου και από το διαγωνιζόμενο, με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών, σύμφωνα 

με την οποία, η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα θα αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο 

ικανοποιητικό για τo ΔΕΔΔΗΕ. Το εν λόγω αποδεικτικό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Φάκελο Β της 

Προσφοράς.  

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου καθώς και οι παρασχεθείσες 

εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

Λόγοι αποκλεισμού συμμετεχόντων 

 

4.1. Αποκλείεται υποχρεωτικά οικονομικός φορέας αν προκύπτει ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 

του Ν. 4412/2016: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) το Διαχειριστή. 

 

4.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Ο λόγος αποκλεισμού παύει να 

εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανόμενων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

 

4.3 Παρέκκλιση από τους παραπάνω λόγους αποκλεισμού μπορεί να χορηγείται, για επιτακτικούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδίως για την κρισιμότητα της σύμβασης για ζωτικές ανάγκες του 

Δικτύου, και σε περιπτώσεις που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα αποτροπής της οφειλής. 

 

4.4 Αν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 

4.5 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
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αμφιβάλω την ακεραιότητά του. 

 

4.6 Εάν ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 

4.7 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 

4.8 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

 

4.9  Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που συνιστούν λόγους 

αποκλεισμού μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν, για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν 

τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Η διαδικασία παρεκκλίσεων εφαρμόζεται ως περιγράφεται στο άρθρο 73 ν.4412/2016 και 

ιδίως στις παραγράφους 7-8. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους «Όροι και Οδηγίες του 

Διαγωνισμού», βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα (site) του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr 

(Διακηρύξεις/Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Πίνακες Διαγωνισμών Λοιπών 

Διευθύνσεων ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας). 

 

 

 

                                                                                                                                          

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

 

http://www.deddie.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1      Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 

ΑΡΘΡΟ 2      Προϋπολογισμός Παροχής Υπηρεσιών – Σύστημα Προσφοράς/Κριτήρια  

                   Ανάθεσης -  Επιλογής 

ΑΡΘΡΟ 3      Περιγραφή του Έργου  

ΑΡΘΡΟ 4      Υποβαλλόμενα Στοιχεία/Περιεχόμενο Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 5      Χρόνος ισχύος της Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 6      Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

ΑΡΘΡΟ 7      Διευκρινίσεις της Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 8      Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των Προσφορών 

ΑΡΘΡΟ 9      Διαδικασία και δικαιολογητικά κατακύρωσης 

ΑΡΘΡΟ 10    Απόφαση κατακύρωσης 

ΑΡΘΡΟ 11    Ενστάσεις Διαγωνιζομένων – Λήψη γνώσης προσφορών και  

                  δικαιολογητικών  κατακύρωσης - Εμπιστευτικότητα 

ΑΡΘΡΟ 12    Ματαίωση Διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 13    Σύναψη Σύμβασης με τον Ανάδοχο 

ΑΡΘΡΟ 14    Σύμβαση - Τροποποιήσεις 

ΑΡΘΡΟ 15    Υπεργολαβία – Επίκληση Τεχνικών και Οικονομικών ικανοτήτων 

                   τρίτων φορέων 

ΑΡΘΡΟ 16    Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

ΑΡΘΡΟ 17    Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 

ΑΡΘΡΟ 18    Δημοσίευση Διακήρυξης 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τεύχη και Έγγραφα της Διακήρυξης 

 

Τα παρακάτω τεύχη και έγγραφα συνοδεύουν τη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της: 

 
1.1    Πρόσκληση 

1.2    Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού 

1.3    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  

1.4    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  

1.5    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων της Διακήρυξης και της    

                                 Σύμβασης 

1.6    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – Υπεύθυνη δήλωση Συνυπευθυνότητας για Κοινοπραξίες 

1.7    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 

1.8    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – Υπεύθυνη δήλωση περί συνδρομής κριτηρίων ποιοτικής  

                                  επιλογής 

1.9    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

1.10  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

1.11  Υπόδειγμα Σύμβασης (Συμφωνητικό) με τα παραρτήματά της 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών - Σύστημα προσφοράς – Κριτήρια Ανάθεσης-Επιλογής 

 

1. Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα 

δύο λεπτά (31.999,92€) πλέον Φ.Π.Α. και αφορά την παροχή υπηρεσιών δύο (2) ετών. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφαση του να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών 

για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος με τους ίδιους όρους και με τιμή μονάδας ίση προς τη  συμβατική. 

Η επαύξηση αυτή επιφέρει αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτική για τον 

ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 

Ο Προϋπολογισμός αυτός, αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 

 

2. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση των κατ’ αποκοπή 

τιμών του Τιμολογίου. 

 

3. Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου και όλες 

οι τιμές για κάθε τμήμα του Έργου Παροχής Υπηρεσιών που προσφέρονται με αυτό και πρέπει να 

συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και 

αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση έστω και μίας τιμής μονάδας καθιστά την 

προσφορά απαράδεκτη και απορριπτέα. 

 

Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Διαγωνιζόμενος στο «Τιμολόγιο Προσφοράς» περιλαμβάνουν 

οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του Διαγωνιζόμενου, όπως αυτές 

περιγράφονται στα άρθρα 12 και 14 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. 

 

4. Οι Προσφέροντες και εφεξής Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσφέρουν Τίμημα αποκλειστικά σε 

ΕΥΡΩ. Το τίμημα θα είναι σταθερό και δεν θα υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Διαγωνιζόμενου με την απαίτηση αυτή, η Προσφορά του θα 

απορριφθεί.  
 

5. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο 

εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε 
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άλλο νόμισμα.  

 

6.  Κριτήριο ανάθεσης 

6.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής. 

6.2. Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή και είναι οι προσφέροντες με 

το χαμηλότερο τίμημα, για την ανάθεση θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. 

 

7. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον, ο προσφέρων: 

Nα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση όμοιων συμβάσεων, κατά την τελευταία τριετία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Περιγραφή του έργου 

 

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη εργολάβου που θα αναλάβει τις εργασίες καθαρισμού των 

εσωτερικών χώρων των κτηρίων αρμοδιότητας της Περιοχής Λιβαδειάς (Έδρα και Πρακτορείο 

Αμφίκλειας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα Κτηρίων, συνολικού εμβαδού 1.165 

τ.μ. (980τ.μ. έδρα Περιοχής + 185 τ.μ. Πρακτορείο Αμφίκλειας). 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της σύμβασης να αυξήσει ή να μειώσει τη συνολική 

συμβατική ποσότητα των τετραγωνικών μέτρων των κτηρίων, μέχρι 30% χωρίς να έχει ο Ανάδοχος το 

δικαίωμα να αυξήσει την τιμή μονάδας της προσφοράς του ή να ζητήσει άλλες παροχές. 

 

Το Πρακτορείο Αμφίκλειας επίκειται να μεταστεγασθεί σε νέα γραφεία. Ο υπολογισμός του 

συμβατικού τιμήματος θα γίνει αρχικά για 185 τ.μ. και στη συνέχεια το συμβατικό τίμημα θα 

διαμορφωθεί ανάλογα με την επιφάνεια καθαρισμού του νέου κτηρίου. (Η αναπροσαρμογή αυτή είναι 

ανεξάρτητη από την αυξομείωση των τ.μ. που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο).  

 

1. Ο ελάχιστος αριθμός του προσωπικού του Αναδόχου πρέπει να είναι σύμφωνος με το δηλωθέντα 

αριθμό κατά την προσφορά του και σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα κτηρίων. 

 

Ο καθαρισμός των κτηρίων θα γίνεται σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα κτηρίων με μέσα και 

υλικά καθαριότητας του εργολάβου, καθημερινά από τις 15:00 έως τις 19:00, (για την Έδρα 

Περιοχής Λιβαδειάς), και για δύο (2) ώρες από 15:00 – 17:00, τρεις (3) μέρες την 

εβδομάδα, Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, (σε περίπτωση αργίας μετατίθεται την 

επόμενη μέρα), για το Π/Κ Αμφίκλειας,  μετά το ωράριο εργασίας του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, 

και για τα γραφεία των τεχνιτών στο ισόγειο του κτιρίου της Έδρας Περιοχής Λιβαδειάς, ο 

καθαρισμός θα γίνεται Κάθε Δευτέρα πρωί από τις 06.00 έως τις 07.00 και μετά από κάθε 

αργία. 

 

Έκτακτος καθαρισμός συνολικά ή μερικά θα γίνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται έκτακτη ανάγκη, 

μετά από πρόσκληση του ΔΕΔΔΗΕ και σε ώρες που θα καθορίζονται επίσης από αυτόν. Η αμοιβή της 

έκτακτης εργασίας θα υπολογίζεται πάντα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας Σύμβασης, χωρίς 

να μεταβάλλεται η τιμή της προσφοράς του αναδόχου για τη συγκεκριμένη έκτακτη εργασία και 

χωρίς να μπορεί ο ανάδοχος να αιτηθεί αύξηση της τιμής προσφοράς του ή άλλες παροχές. 

 

 

2. Ως Αρμόδιοι του ΔΕΔΔΗΕ για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης ορίζονται 

: 

− Ο Τομεάρχης του Τομέα Υποστήριξης κος Λίλιος Λουκάς,  τηλ. 2261028089, για τους χώρους 

της Έδρας της Περιοχής και  
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− Ο Προϊστάμενος του Πρακτορείου Αμφίκλειας κος Λαμπίδης Δ., τηλ. 2234022220, για τους 

χώρους του Πρακτορείου Αμφίκλειας.   

 

3. Η ισχύς της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών. Η εξάντληση του 

Συμβατικού Τιμήματος ακόμα και πριν την ημερομηνία λήξης αυτής οδηγεί σε λύση της.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Υποβαλλόμενα Στοιχεία/Περιεχόμενο Προσφοράς 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που ονομάζεται                       

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται: 

 

Προσφορά για το Διαγωνισμό ΔΠKE/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/1/2018:  

«Εργασίες Καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των κτηρίων αρμοδιότητας 

ΔΠKE/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Έδρα & Πρακτορείο Αμφίκλειας)» 

 

Στο επάνω αριστερά τμήμα του Φακέλου θα αναγράφεται η επωνυμία του 

Διαγωνιζόμενου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το όνομα και τηλέφωνο του 

Αντικλήτου του, εάν και εφόσον αυτό απαιτείται. 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους (Α΄- ΤΥΠΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ,  Β΄- ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και Γ΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) με τις ίδιες 

ακριβώς επισημάνσεις του φακέλου προσφοράς.  

 
1. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο. Σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να 

περιέχεται Πίνακας περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται, με αρίθμηση και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. 

 

2. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην 

Ελληνική γλώσσα.  

Ειδικά τα έγγραφα νομιμοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα 

Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. Κατ’ εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και άλλα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς μπορεί να είναι στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3. Εναλλακτικές Προσφορές ή Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

 

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

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές 

οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το 

Διαγωνισμό. 

 

5. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου 

Αναδόχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

 

6. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 
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8. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και 

αποδεχόμεθα, κλπ. 

 

9. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 

στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 

φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε 

να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 
 

10. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 

 

11. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Παροχής 

Υπηρεσιών, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. 

και ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο Διαγωνισμού. 

 

12. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 

13. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 

της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από 

την αρμόδια Επιτροπή, επί νομίμως υποβληθέντων εγγράφων και λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η 

παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

14. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτώς εφόσον 

ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

 

15. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των 

εγγράφων, από τους Διαγωνιζόμενους, υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014. 

 

Όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά (πλην των εγγυήσεων) 

γίνονται δεκτά και σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των αρχικών εγγράφων, 

τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών. Ειδικότερα για τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τους 

και για τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αντιγράφων που 

έχουν επικυρωθεί από δημόσια αρχή ή από δικηγόρο. Για τα έγγραφα που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Ο ΔΕΔΔΗΕ πάντως μπορεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας να ζητήσει την υποβολή πρωτοτύπου ή επικυρωμένου 

αντιγράφου. 
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Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 

αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 2 και 3 και 4  ότι υποχρεούνται να 

υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι. Αναλυτικά ο Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει: 

 

 

 

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α  (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ): 

 

O εν λόγω φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6): 

 

 

2.1. Θα υποβάλλονται τα στοιχεία (α, β, γ, δ): 

 

α.  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής σύμφωνα  με το συνημμένο  υπόδειγμα  της 

Επιχείρησης και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 6 του παρόντος. 

 

β.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Επιχείρησης, για την πλήρη 

αποδοχή των όρων της Διακήρυξης και της Σύμβασης. 

 

γ.  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, σύμφωνα με το παράρτημα 5 που χορηγήθηκε από 

το ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με τη «μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού» από το Διαγωνισμό, η οποία θα 

φέρει ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς στο Διαγωνισμό, στην οποία θα 

δηλώνονται τα εξής:  

 

[1. Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

2. Δεν τελώ σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (επί αλλοδαπών να προστεθεί: ή σε 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου) 

ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (επί αλλοδαπών να προστεθεί: ή σε παρόμοια 

διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του), δεν έχω 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές 
μου δραστηριότητες. 

3. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα.  

4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (επί αλλοδαπών να προστεθεί: σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου). Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλω να 

καταβάλω εισφορές είναι οι ακόλουθοι (να αναφερθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής 
Ασφάλισης).  

5. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 

τελών (επί αλλοδαπών να προστεθεί: σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

μου).  

6. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον μου ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, να προσκομίσω 

εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται στη 
διακήρυξη.  

7. Σε περίπτωση που από την υποβολή της προσφοράς μέχρι την κλήση μου για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα ανωτέρω δηλούμενα, 

αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω αμελλητί τον ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταβολή.] 
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δ.  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, σύμφωνα με το παράρτημα 6 που χορηγήθηκε από 

το ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με τη «συνδρομή κριτηρίων ποιοτικής επιλογής», η οποία θα φέρει 

ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς στο Διαγωνισμό.  

 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υποβάλλονται και φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης 

και θα υπογράφονται ανάλογα με τη νομική φύση των προσφερόντων, ως εξής : 

•στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ατομική επιχείρηση, από το ίδιο το φυσικό 

πρόσωπο 

•στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Ε.Π.Ε., προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και  

Ι.Κ.Ε., από κάθε έναν από τους Διαχειριστές αυτών (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις) 

•στην περίπτωση που η προσφέρουσα είναι Α.Ε., από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ισάριθμες ανεξάρτητες δηλώσεις) 

•στην περίπτωση που προσφέρουσα είναι Ένωση/Κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη 

Εταιρειών, η συνδρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός από τα 

μέλη της ή κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται αποκλεισμό της 

προσφοράς της ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης και  θα υποβάλλονται 

Υπεύθυνες Δηλώσεις από κάθε μέλος αυτής ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε μέλους της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης κατά τα ανωτέρω. 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει ως ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών στο Διαγωνισμό. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της 

υποβολής προσφοράς δεν θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ως εκ τούτου η 

σχετική προσφορά θα κρίνεται ως απορριπτέα. 

 

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή 

αντιπρόσωπό του, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατ’ ακολουθία των 

εγγράφων που εμπεριέχονται σε αυτή, λογίζεται αυτή της ημερομηνίας αποστολής της, 

εφόσον η τελευταία αποδεικνύεται με αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής ταχυδρομικής 

υπηρεσίας ή επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής 

επιχείρησης κ.ο.κ. 

Είναι ευνόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά πρέπει να περιέρχεται στον 

Αναθέτοντα Φορέα έως τη λήξη της οριζόμενης με τη διακήρυξη προθεσμίας. 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, εφόσον του ζητηθεί από 

την αρμόδια Υπηρεσία, οφείλει εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής να υποβάλει τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά: 

 

Α) Έλληνες διαγωνιζόμενοι (φυσικά πρόσωπα): 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους 

που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, α) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (επί αλλοδαπών να 

προστεθεί: ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου) ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (επί αλλοδαπών να 

προστεθεί: ή σε παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
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εγκατάστασής του), δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

 

 

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι (φυσικά πρόσωπα): 

 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί με  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,  όπως αναφέρονται 

παραπάνω στην παρ. Α1. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (επί αλλοδαπών να 

προστεθεί: ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου) ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (επί αλλοδαπών να 

προστεθεί: ή σε παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής του), δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

 

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. Α) και Β) ανάλογα. 

 

Ειδικά για τα ποινικά μητρώα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές στην περίπτωση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), των ομόρρυθμων μελών  των προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 

(Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης , από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν από τους 

λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,  όπως αναφέρονται  

στην παρ. Α1) του παρόντος. 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύνανται 

να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή 

δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται 

αυτή να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος με την 

υποχρέωση συνυποβολής και πιστοποιητικού/βεβαίωσης της δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής περί αδυναμίας έκδοσης – χορήγησης των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων. 

 

Στην κατά τα άνω ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

 

Σημείωση: Τα έγγραφα αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια Β) 

και Γ) πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της 

έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα. 
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Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 

δικαιολογητικά (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6) θα απορρίπτονται τυπικά κατά τον 

έλεγχο των στοιχείων του Φακέλου Α΄.  

 

2.2 Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου ως εξής : 

2.2.1. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του Καταστατικού καθώς και 

τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού 

Συμβουλίου και η πράξη συγκρότησής του σε σώμα. Εάν η δημοσίευση των πράξεων 

αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για 

δημοσίευση. 

δ. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά περίπτωση 

του Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, στην οποία θα καθορίζεται και το 

πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και ο 

αντίκλητος οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 

διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο).  

 

2.2.2. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε  

 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του Καταστατικού καθώς και 

τυχόν τροποποιήσεών του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. 

δ. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή 

του/των Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το 

πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και 

ο αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 

διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο).  

 

2.2.3. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ι.Κ.Ε.  

 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και τα 

αποδεικτικά δημοσίευσης. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
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γ. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή των 

Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να 

αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 

εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει 

τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

2.2.4. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

γ. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, και καθορίζεται το 

πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και 

ο αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 

διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 
 
2.2.5. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα  

 Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των 

ισχυουσών διατάξεων για έκαστο εξ αυτών  

2.2.6. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων (φυσικών ή 

και νομικών προσώπων). 

 

α. Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας/Ένωσης προσώπων, όπου θα συστήνεται η 

Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ 

προσωρινής σύμπραξης προσώπων θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη 

δυνατή σαφήνεια το μέρος και το είδος της υπό ανάθεση υπηρεσίας (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο –σε ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους) 

που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/προσωρινής σύμπραξης στο 

σύνολο της Προσφοράς, θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 

διοίκηση όλων των Μελών της Κοινοπραξίας/ Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης (leader), θα 

δηλώνεται από τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για 

την εκτέλεση της σύμβασης και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 

Κοινοπραξίας/Ένωσης/προσωρινής σύμπραξης και των μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 

 

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, ανάλογα με τη 

νομική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και  

 

γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους 

εκπροσώπους των μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/Ένωσης/προσωρινής 

σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

και την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

2.3 Ένορκη Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου, ενώπιον 

συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρους τους πράξης επιβολής προστίμου για 

παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, που θα 

καλύπτει το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) ετών μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.  

Η Ένορκη Βεβαίωση θα φέρει ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

του Διαγωνισμού.  
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Η Ένορκη Βεβαίωση ζητείται επειδή δεν έχει συσταθεί ακόμη το «Μητρώο Παραβατών 

Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης». 

 

2.4  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας κατά την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

2.5 Ασφαλιστική Ενημερότητα από ΟΑΕΕ ή ΤΣΜΕΔΕ ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό 

οργανισμό του υπεύθυνου ή των υπευθύνων των Διαγωνιζόμενων, οι οποίοι ορίζονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 (έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου) του 

παρόντος, καθώς επίσης και από το ΙΚΑ για το προσωπικό τους (πρωτότυπο ή 

ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία). 

 

2.6 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 του εκπροσώπου του Διαγωνιζόμενου, κατ΄ 

εφαρμογή του άρθρου 57 του Συντάγματος της Ελλάδας,  ότι ο εν λόγω Προσφέρων δεν 

είναι Βουλευτής. Η δήλωση θα αφορά για τις Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 

από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε από  τον ή τους 

Διαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. από τα ομόρρυθμα μέλη και για τα φυσικά πρόσωπα το 

ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 

 

 

3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει : 

Ο «Φάκελος Β΄ - Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

 

3.1. Προσκόμιση επιστολών από τους κυρίους των έργων, που θα δηλωθούν στην 

υπεύθυνη δήλωση περί συνδρομής των κριτηρίων επιλογής του προσφέροντα, στις οποίες 

θα αναφέρεται ρητώς η έντεχνη, άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του κάθε έργου 

και θα επαληθεύουν τα στοιχεία του Πίνακα. 

 

3.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώσει τον 

αριθμό των εργαζομένων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσίας, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 

και τη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπάγονται οι εργαζόμενοι που πρόκειται να 

απασχολήσει. 

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό αυτό θα έχει τη δυνατότητα συνεννόησης στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 

3.3. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86  ότι τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιεί 

θα είναι εγκεκριμένα από  το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).  

 

3.4. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι κατά τις εργασίες καθαρισμού θα 

προβαίνουν στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για το προσωπικό τους, 

καθώς και στην αποκατάσταση κάθε ζημιάς που προκαλείται σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

3.5. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι απασχολείται με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, ότι διαθέτει την ανάλογη 

εμπειρία και τον κατάλληλο  εξοπλισμό και ότι είναι κάτοχος πιστοποίησης εργασιών κατά 

ISO 9001. 

 

3.6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι για το 

προσωπικό που θα απασχοληθεί θα εφαρμόζονται απαρεγκλίτως οι διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή, θα καταβάλλονται οι νόμιμες αποδοχές, θα τηρείται το νόμιμο 

ωράριο εργασίας, θα καταβάλλονται κατά το νόμο οι εργοδοτικές εισφορές ασφάλισης και 

θα εκπληρώνονται οι λοιπές εργοδοτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινωνική 

ασφάλιση, θα τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.  
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3.7. Δήλωση ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς του, τη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο από την Εταιρεία, είτε με λογιστές της επιλογής της, είτε με υπαλλήλους της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει για το σκοπό αυτό κάθε 

πληροφορία ή επεξήγηση που θα του ζητήσουν οι ελεγκτές και γενικότερα να τους 

διευκολύνει στο ελεγκτικό τους έργο.  

 

3.8. Βεβαιώσεις τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να 

διαπιστωθεί η φερεγγυότητά του. 

 

3.9. Βεβαιώσεις αρμόδιων μισθωτών του ΔΕΔΔΗΕ, ότι ο Διαγωνιζόμενος επισκέφθηκε τα 

κτίρια που θα εκτελούνται οι εργασίες. 

 

3.10. Δήλωση του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση υπεργολαβίας, στην οποία θα 

αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στο 

πρόσωπο των υπεργολάβων δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του υποψήφιου 

αναδόχου, ενώ δεν τίθεται όριο υπεργολαβικής ανάθεσης επί της αξίας της σύμβασης. 

 

3.11. Εάν ο Διαγωνιζόμενος επικαλεσθεί την αντίστοιχη εμπειρία άλλων Φορέων, 

ανεξάρτητα από την νομική φύση των υφιστάμενων σχέσεων με αυτούς, οφείλει να 

αποδείξει στο ΔΕΔΔΗΕ, ιδίως μέσω παροχής Εγγυήσεων εκ μέρους των άλλων Φορέων, 

ότι με τη χρήση της ικανότητάς τους θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση 

επιτυχώς. Η απόδειξη των αναφερομένων γίνεται καταθέτοντας Υπεύθυνες Δηλώσεις 

του Νόμου 1599/86, του Διαγωνιζόμενου και του Παρέχοντος την εμπειρία ή καταθέτοντας 

έγκυρο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου 

τρίτου, στο οποίο να δηλώνεται ότι και οι δύο είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της Σύμβασης.  
 

Επί ποινή απόρριψης όλες οι Δηλώσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται 

ανωτέρω, θα έχουν ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής των προσφορών του 

Διαγωνισμού.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία 

κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επί νομίμως υποβληθέντων εγγράφων. 

 

Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τεχνικά μη αποδεκτή όποια προσφορά 

δεν πληροί τις τεχνικές του απαιτήσεις. 

 

Γίνεται αποδεκτή όμως ένσταση κατά της τεχνικής απόρριψης προσφοράς, εφόσον ο 

προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινήσεις της ένστασής του συμμορφώνεται με 

τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει : 

 

4.1. Το συνημμένο σχέδιο (Οικονομική Προσφορά) έντυπο που χορηγείται από την 

Υπηρεσία με βάση το οποίο ο Διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά του. Η 

συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να είναι σαφής, ευδιάκριτη και να γίνεται από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον 

προϋπολογισμό της υπηρεσίας (προσαυξήσεις) δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο 

Διαγωνιζόμενος.  

Χειρόγραφη Οικονομική Προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται. 
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Ειδικότερα το έντυπο που υποβάλλει ο Διαγωνιζόμενος για την παρούσα Διακήρυξη, 

δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη 

συμπλήρωση Τιμολογίου είναι το "Τιμολόγιο Προσφοράς"  

 

4.2 Η Οικονομική Προσφορά θα συνοδεύεται απαραιτήτως από σχετική ανάλυση του 

προσφερόμενου τιμήματος, όπου θα αναφέρονται:  

Α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην Παροχή Υπηρεσιών.  

Β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας.  

Γ) Η Συλλογική Σύμβαση Eργασίας που τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

Δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές των εργαζομένων.  

Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.  

ΣΤ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται με ποινή αποκλεισμού, να αναφέρουν τα 

ανωτέρω στοιχεία (Α έως ΣΤ) σε ξεχωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους.  

 

Στη προσφορά τους θα πρέπει να υπολογίσουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 

νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

 

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην οικονομική προσφορά αντίγραφο της 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

Οικονομικές προσφορές που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες θα απορρίπτονται 

οριστικά.  

 

4.3. Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των υπόψη κτηρίων του ΔΕΔΔΗΕ, απαιτείται 

ελάχιστο προσωπικό ατόμων ως εξής: 

 

- Δυο (2) άτομα για τέσσερις (4) ώρες, από 15:00-19:00, πέντε (5) μέρες την εβδομάδα 

για την Έδρα της Περιοχής Λιβαδειάς. 

 

- Ένα (1) άτομο για δύο (2) ώρες από 15:00 – 17:00, τρεις (3) μέρες την εβδομάδα 

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, (σε περίπτωση αργίας μετατίθεται την επόμενη 

μέρα), για το Π/Κ Αμφίκλειας. 

 

Ένα (1) άτομο για μία (1) ώρα, από 06:00-07:00, κάθε Δευτέρα και μετά από κάθε αργία, 

για την καθαριότητα του χώρου τεχνιτών στην  Έδρα της Περιοχής Λιβαδειάς. 

 

Σημειώνεται ότι κατά την ανάλυση του τιμήματος θα πρέπει να προκύπτει ότι τηρείται η 

Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει η 

τήρηση των ανωτέρω, η προσφορά θα απορρίπτεται οριστικά.  

 

Η υποβολή εκ των υστέρων, των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν ένσταση, δεν θα είναι 

αποδεκτή.  

 

Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν θα 

γίνονται αποδεκτές και θα αποκλείεται ο Διαγωνιζόμενος.  

 

4.4. Οποιοδήποτε άλλο οικονομικό στοιχείο σχετικό με το τίμημα της Προσφοράς. 

 

4.5. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

συμβάσεως. Προσφορές που περιλαμβάνουν αναπροσαρμογή των τιμών, ρήτρα ισοτιμίας 

ξένου νομίσματος ή οποιουσδήποτε άλλους όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται.  





 

 - 15 - 
  

                                                                                    

 

4.6. Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις, 

εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ με τον 

συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού τιμολογίου του παρόχου 

των υπηρεσιών. 

 

4.7. Σε περίπτωση διαφοράς των αριθμητικών τιμών και των ολόγραφων, υπερισχύουν 

οι ολόγραφες.  

 

4.8. Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων θα υποβληθεί και Πίνακας Κατανομής 

Τιμήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι  δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής της (ημερομηνία Διαγωνισμού). 

 

Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με 

τη συναίνεση των Διαγωνιζομένων και με αντίστοιχη παράταση της ισχύος της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

6.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως 

συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα σε 

32.000€ Χ 2% = Εξακόσια σαράντα ευρώ (640,00€).  

 

6.2. Η εγγύηση έχει τη μορφή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που εκδίδεται από 

πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με τον ν. 

2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα δικαίωμα αυτό, ή από το 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  

Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί επίσης να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού.  

 

6.3. Η εγγύηση ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσας.  

 

6.4. Στον ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες, αν δεν έχει συντρέξει λόγος 

κατάπτωσης, ως εξής: α) Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης/ 

προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης/ προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και β) μετά την άπρακτη 

πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

  





 

 - 16 - 
  

                                                                                    

6.5. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ αν ο 

προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή 

στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά με τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας, δεν προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο Παράρτημα 7 της 

παρούσας ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υποβολή της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την 

υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7o 

Διευκρινήσεις της προσφοράς 

 

7.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τόσο τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής όσο και την τεχνική προσφορά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε 

προθεσμία επτά ημερών από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά αποκλειστικά ασάφειες των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.  

 

7.2. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται οπωσδήποτε στον 

προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών συμμετοχής ή των λοιπών εγγράφων της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

 

8.1 Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Προσφορές που θα 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη 

εφόσον παραδοθούν μέχρι την πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 

που ορίζεται στο Άρθρο 1 της "Πρόσκλησης".  

 

8.2 Η αποσφράγιση θα γίνει σε δύο στάδια σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 

8.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Αμέσως μετά την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις 

προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τις 

επωνυμίες των αντίστοιχων προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία 

παραλαβής των προσφορών.  

 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, πρέπει 

να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να 

προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των 

υποψήφιων Αναδόχων (Ν. 4144/ 2013, 3863/2010).  

Στην περίπτωση που μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών δεν έχει συσταθεί το 

«Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» θα 

προσκομιστεί Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζομένου, ενώπιον 

συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρους τους πράξης επιβολής προστίμου για 

παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, που θα 

καλύπτει το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) ετών μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.  
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Η Ένορκη βεβαίωση θα φέρει ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Η παραπάνω ένορκη βεβαίωση να συμπεριλαμβάνεται στον Φάκελο (Α) με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής της Προσφοράς. 

 

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή /και φύλαξης λόγω διάπραξης 

σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. (Ν. 4144/2013, 3863/2010).  

 

8.4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους Κύριους Φακέλους 

Προσφορών με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι προσφορές και ελέγχει την 

ύπαρξη των Φακέλων Α΄ («Τυπικά Στοιχεία»), Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και Γ΄ 

(«Οικονομική Προσφορά»). Μετά αποσφραγίζονται ο Φάκελος Α΄ («Τυπικά Στοιχεία») και 

ο Φάκελος Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 

έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων 

αυτών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή 

εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα.  

 

8.5 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει κατά σειρά τα στοιχεία που περιέχονται στον Φάκελο 

Α΄ («Τυπικά Στοιχεία»). Εφόσον το περιεχόμενο του Φακέλου Α’ είναι σύμφωνο με τη 

Διακήρυξη, η Επιτροπή αξιολογεί το Φάκελο Β’ ελέγχοντας την πληρότητα των εγγράφων 

που περιέχονται σε αυτόν και την γένει συμμόρφωση της τεχνικής προσφοράς με τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης.  

Στην περίπτωση που το περιεχόμενο του Φακέλου Α’  δεν είναι σύμφωνο με τη Διακήρυξη, 

δεν θα εξετάζεται η τεχνική προσφορά και η προσφορά θα απορρίπτεται ως τυπικά μη 

αποδεκτή. 

Η Επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τις προσφορές που κατά την κρίση της πρέπει να 

απορριφθούν και τους λόγους της απόρριψης και ανακοινώνει το περιεχόμενο του 

πρακτικού στους παρευρισκόμενους.  

8.6 Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα  επιστρέφονται, επί 

αποδείξει, σφραγισμένος όπως υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

καθώς και η "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής". Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά 

τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο Άρθρο 11 του παρόντος τεύχους για 

υποβολή ενστάσεων, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλει 

ένσταση. Επίσης μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) και η "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής" θα 

επιστραφούν στο Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης, επί της 

ένστασής του. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α  και Β πλην της "Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής", θα κρατηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του. 

 

8.7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Υπηρεσία 

προσκαλεί εγγράφως τους Προσφέροντες που οι προσφορές τους έχουν γίνει τυπικά – τεχνικά αποδεκτές, 

να παραστούν στην αποσφράγιση του «Φακέλου Γ» (Οικονομική Προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, 

την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του «Φακέλου Γ».  

Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων οι οποίοι παρευρίσκονται 

εφόσον το επιθυμούν. 

8.8 Ο Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια 

και  οικονομική παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης, γίνεται μεταξύ των τεχνικά και 

οικονομικά αποδεκτών προσφορών για την υπόψη «Υπηρεσία» και το κριτήριο 
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κατακύρωσης το χαμηλότερο προσφερόμενο τίμημα για το σύνολο της παροχής, 

όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά. 

Σε περίπτωση πλειόνων προσφερόντων με το χαμηλότερο τίμημα λόγω ισοτιμίας ή 

ισοδυναμίας προσφορών, η ανάθεση γίνεται σε έναν από τους προσφέροντες μετά 

από κλήρωση, η οποία διενεργείται παρουσίας τους. 

8.9 Στη συνέχεια η Επιτροπή, προβαίνει σε αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 

στοιχείων του Διαγωνιζόμενου με το μικρότερο τίμημα, προκειμένου να διαπιστώσει αν η 

προσφορά του ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον αφορά τη 

δυνατότητα του να εκτελέσει την υπό ανάθεση υπηρεσίας. 

 

8.10 Στα πλαίσια της παραπάνω εξέτασης η Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης, 

εφόσον το κρίνει σκόπιμο,  μπορεί να διενεργεί λογιστικούς και διαχειριστικούς 

ελέγχους, να ζητά πληροφορίες  από   άλλες πηγές, να λαμβάνει  υπόψη και να συνεκτιμά, 

κατά την κρίση της, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την έγκαιρη και 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις από  τους  

Διαγωνιζόμενους, υπό τον όρο ότι οι   διευκρινίσεις   αυτές   δεν αποτελούν περίπτωση 

αντιπροσφοράς. 

 

8.11 Εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που προσφέρει τη μικρότερη προσφορά δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις, εξετάζεται η αμέσως επόμενη προσφορά από άποψη μειοδοσίας και ούτω 

καθεξής, ώστε να εξευρεθεί ο ανάδοχος που θα εξασφαλίσει την έγκαιρη, άρτια και 

οικονομική εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Διαδικασία και δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

9.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει 

στην καταχώρηση σε πρακτικό των προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας, και καλεί τον 

μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης.  

9.2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 7 του 

παρόντος τεύχους.  

9.3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που 

κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014. 

9.4. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης η 
Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

9.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα 

συμπληρώσει, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, εφόσον η 
παράταση αιτιολογείται επαρκώς.  

9.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τις 

δηλώσεις περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής της παρούσας είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία με τον προσφέροντα που προσέφερε την 

αμέσως επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας τιμή, και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν 
υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

Απόφαση κατακύρωσης 

 

10.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

αποβαίνει θετικός, ο Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας ως αποφαινόμενο όργανο 

εκδίδει την πράξη κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων αξιολόγησης των προσφορών.  

10.2. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται αμέσως σε όλους τους προσφέροντες επί 

αποδείξει με τον πρόσφορο κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ τρόπο και ειδικότερα με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικά.  

10.3 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με επιτόπια 

μελέτη στο γραφείο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ύστερα από αίτηση των 

ενδιαφερομένων που μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Η κλήση των ενδιαφερομένων για να λάβουν 

γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης μπορεί να γίνει τηλεομοιοτυπικά ή και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ενστάσεις Διαγωνιζομένων - Λήψη γνώσης προσφορών και δικαιολογητικών 

κατακύρωσης – Εμπιστευτικότητα 

 

11.1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται το αργότερο στο ήμισυ του 

χρόνου μεταξύ της τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης και της καταληκτικής 

ημερομηνίας προσφορών. 

 

11.2. Ενστάσεις κατά κάθε άλλης πράξης των οργάνων που θα διεξάγουν το 

διαγωνισμό, θα υποβάλλονται εντός προθεσμίας (5) ημερών από την κοινοποίηση 

της πράξης στον οικονομικό φορέα. 

 

11.3. Τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζουν εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την υποβολή της ένστασης, μετά την πάροδο της οποίας η ένσταση 

θεωρείται απορριφθείσα. 

 

11.4. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος – 2ο   

χλμ. Ν.Ε.Ο Λαμίας – Αθήνας, ΤΚ 35100. 

 

11.5. Αρμόδιος για την εκδίκαση των ενστάσεων σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού, ήτοι 

ενστάσεων κατά της Διακήρυξης, κατά το τυπικό στάδιο και μετά το άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών, είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης  Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος. 

Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, 

δεν αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη μόνο του υπηρεσιακού 

οργάνου που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. 

 

11.6. Oι συμμετέχοντες δύναται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των προσφορών, πλην 

εμπιστευτικών – απορρήτων, κατά τις φάσεις της κάθε αποσφράγισης και της προσκόμισης 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.  

 

11.7 Oι προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τις διατάξεις 

που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ματαίωση Διαγωνισμού 

 

12.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιαδήποτε φάση 

μέχρι την κατακύρωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

● Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τις ζητούμενες υπηρεσίες.  

 

● Αν η χαμηλότερη τιμή που προσφέρθηκε κρίνεται ασύμφορη. 

● Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε 

συνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του ανταγωνισμού.  

● Αν η διαδικασία διεξήχθη χωρίς την τήρηση των κανόνων με συνέπεια τον επηρεασμό 

των αποτελεσμάτων  

● Αν το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό. 

 

12.2. Σε περίπτωση ματαίωσης οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Σύναψη Σύμβασης με τον Ανάδοχο 

 

13.1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον ανάδοχο 

να υποβάλει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και να 

υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης.  

13.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του 

ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και η διαδικασία κατακύρωσης επαναλαμβάνεται με τον 

προσφέροντα, που προσέφερε την αμέσως επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας τιμή και ούτω 

καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Σύμβαση – Τροποποιήσεις 

 

14.1. Επιτρέπεται χωρίς άλλη προϋπόθεση, η τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον η αξία 

της τροποποίησης είναι κάτω από το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

14.2 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, 

περιλαμβανόμενης της υποκατάστασης, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 337 του ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Υπεργολαβία - Επίκληση τεχνικών και  οικονομικών ικανοτήτων τρίτων φορέων 

 

15.1. Ο οικονομικός φορέας  οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του, το τμήμα της 

σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (δεν τίθεται 

όριο υπεργολαβικής ανάθεσης επί της αξίας της σύμβασης), καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνει. Στο πρόσωπο των υπεργολάβων δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου.  

15.2. Ο οικονομικός φορέας δύναται να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

άσχετα από τη νομική φύση των δεσμών που τον συνδέουν με αυτούς. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, όπως για παράδειγμα με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 
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15.3. Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών 

στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο αν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

 

1. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, 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 νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση 

εργασίας, της τήρησης του νόμιμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου 

προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής 

τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 

των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα 

πλαίσια της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της 

Σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών 

διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ 

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

Διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και 

τευχών του Διαγωνισμού. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής προσφορών ή να 

επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης.  Οι τροποποιήσεις αυτές θα 

περιλαμβάνονται σε Συμπλήρωμα της Διακήρυξης,  έκδοση του οποίου θα αναρτάται στην 

επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr). 

 

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει 

τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την 

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

δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε οποιοδήποτε 

στάδιο και χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που 

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

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

Διακήρυξη αυτή και τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. 

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

Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς το ΔΕΔΔΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 

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

εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα στον Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί προκειμένου να 

τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεων του. 
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6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς 

όφελος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίο  δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να 

δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

 

 

 

Η Διακήρυξη και τα υπόλοιπα τεύχη του Διαγωνισμού δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ και 

αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) (www.deddie.gr).  

 

 

 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deddie.gr/
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   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 1/201  ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

(ΕΔΡΑ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΤΗΡΙΩΝ 

                              

             ΣΥΝΟΛΑ:       1.165    m2         

 

      

 
   A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Τ.Μ.   ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

1 

 

Έδρα Περιοχής Λιβαδειάς  

(Σοφοκλέους & Φιλολάου, Λιβαδειά) 

 

980 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 

 

 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 

και  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΡΓΙΑ 

 

2 

 

Πρακτορείο Αμφίκλειας 

(Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς Λαμίας, Αμφίκλεια) 

 

185 

 

1 

 

2 

 

3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Δευτέρα – Τετάρτη  

Παρασκευή, (σε 

περίπτωση αργίας 

μετατίθεται την 

επόμενη μέρα), 

                                                                                                 

Το Πρακτορείο Αμφίκλειας επίκειται να μεταστεγασθεί σε νέα γραφεία. Ο αρχικός 

υπολογισμός του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνει με τα παραπάνω τ.μ. (185 τ.μ.) 

και στη συνέχεια το Συμβατικό Τίμημα θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τ.μ της 

νέας επιφάνειας καθαρισμού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΤΗΡΙΩΝ 

 

ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
 

Γενικός καθαρισμός όλων των χώρων γραφείων-ντουλαπιών, τηλεφωνικών συσκευών, 

τοίχων, δαπέδων, καρεκλών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες: 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

 

Α) ΓΡΑΦΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1. Καθάρισμα των ελεύθερων επιφανειών, γραφείων, ραφιών, βιβλιοθηκών,  

    με βρεγμένο πανί (τύπου βετέξ). 

2. Άδειασμα,  καθάρισμα και σκούπισμα όλων των σταχτοδοχείων με απολυμασμένο   

    ύφασμα.  

3. Άδειασμα  όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικές σακούλες (καλά    

    δεμένες) .Συγκέντρωση αυτών και μεταφορά στους κάδους απορριμάτων. 

4. Τοποθέτηση καθαρών σακουλών σε όλα τα καλάθια αχρήστων. 

5. Ξεσκόνισμα των τηλεφωνικών συσκευών και μικροαντικειμένων που   

    βρίσκονται στα γραφεία (σφραγιδοστάτες, ημερολόγια κλπ) 

6. Καθάρισμα σημαδιών από δάχτυλα σε τοίχους, πόρτες, διαχωριστικά τζάμια,  

    βιτρίνες, επιφάνειες γραφείων κάνοντας χρήση και ειδικού υγρού. 

7. Σφουγγάρισμα όλων των γραφείων και χώρων προσωπικού. 

8. Σκούπισμα - σφουγγάρισμα των χώρων εισόδων. 

9. Σκούπισμα – σφουγγάρισμα των διαδρόμων και του κλιμακοστασίου. 

 10. Σκούπισμα – σφουγγάρισμα ανελκυστήρα.    

   11. Ξεσκόνισμα και σκούπισμα τα εσωτερικά πρεβάζια των παραθύρων. 

 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο καθάρισμα γωνιών και χώρων γύρω από ψύκτες, 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κλπ. 

 

 

Β) ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

 

Καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων υγιεινής. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες χωρίς να είναι περιοριστικές. 

 

1. Σκούπισμα των δαπέδων τουαλετών 

2. Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας.  

3. Καθάρισμα των λεκανών μέσα και έξω και απολύμανση με ειδικό υγρό. 

4. Καθάρισμα νιπτήρων και μπαταριών, σκούπισμα και γυάλισμα μετάλλων. 

5. Καθάρισμα με ειδικό υγρό όλων των καθρεπτών. 

6. Σφουγγάρισμα όλων των τουαλετών  με χρήση απολυμαντικού. 

7. Τοποθέτηση χειροπετσετών , χαρτιού υγείας και σαπουνιών. 

 

Ο καθαρισμός των τουαλετών θα γίνεται καθημερινά χωρίς καμία εξαίρεση. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

 

1. Καθάρισμα τζαμιών. 
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2. Καθαρισμός των γραφείων, ντουλαπιών και όλων των επίπλων γενικά σε όλες τους 

τις πλευρές (επάνω και πλαϊνά). 

3. Καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων, των υποποδίων και των καθισμάτων 

πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λ.π..  

4. Γυάλισμα όλων των δαπέδων (μάρμαρα-μωσαϊκά) με κατάλληλο υγρό.      

5. Πλύσιμο όλων των τοίχων των τουαλετών. 

6. Ξεσκόνισμα των κάδρων, πινάκων ζωγραφικής. 

7. Καθάρισμα των λεκέδων από τους τοίχους. 

8. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των βεραντών. 

9. Καθαρισμός προαύλιων χώρων 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

 

1. Ξεσκόνισμα και πλύσιμο όλων των ντουλαπιών, ερμαρίων, ραφιών, βιβλιοθηκών 

μέχρι και 3 μέτρα ύψος. 

2. Καθάρισμα, γυάλισμα, πινάκων, βιβλιοθηκών, βιτρινών, ντουλαπιών. 

3. Μετακίνηση όσων επίπλων μετακινούνται και καθαρισμός του χώρου πίσω και 

κάτω από αυτά. 

4. Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων και απορριμμάτων μέσα και έξω. 

5. Καθαρισμός όλων των περσίδων αλουμινίου. 

6. Καθαρισμός των ψυγείων που υπάρχουν.  

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ 

 

Ο εργολάβος υποχρεούται να προβαίνει στο τρίψιμο και γυάλισμα  των δαπέδων των 

χώρων των γραφείων, με ειδικό υγρό (παρκετίνη διαρκείας) και  πιεστικά μηχανήματα 

υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου όπου επιτρέπεται η χρήση τους. Εάν υπάρχει ανάγκη οι 

παραπάνω εργασίες θα γίνονται πιο συχνά.  

  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Σε καθημερινή βάση,  γέμισμα σαπουνοθηκών, γέμισμα των θηκών με 

χειροπετσέτες και τοποθέτηση χαρτιού υγείας. 

Τα μέσα - υλικά, σακούλες, υγρά καθαρισμού κ.λ.π βαρύνουν τον εργολάβο.  

 

     Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και  υγρό σαπούνι χεριών διατίθενται από   
     τον ΔΕΔΔΗΕ.   
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                  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΤΗΡΙΩΝ 

 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 
 

Γενικός καθαρισμός όλων των χώρων γραφείων-ντουλαπιών, τηλεφωνικών συσκευών, 

τοίχων, δαπέδων, καρεκλών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες: 

 

 

1. ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (και τις τρεις ημέρες που  

          προβλέπονται εργασίες) 

 

 

Α) ΓΡΑΦΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1. Καθάρισμα των ελεύθερων επιφανειών, γραφείων, ραφιών, βιβλιοθηκών,  

    με βρεγμένο πανί (τύπου βετέξ). 

2. Άδειασμα,  καθάρισμα και σκούπισμα όλων των σταχτοδοχείων με απολυμασμένο   

    ύφασμα.  

3. Άδειασμα  όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικές σακούλες (καλά    

    δεμένες) .Συγκέντρωση αυτών και μεταφορά στους κάδους απορριμάτων. 

4. Τοποθέτηση καθαρών σακουλών σε όλα τα καλάθια αχρήστων. 

5. Ξεσκόνισμα των τηλεφωνικών συσκευών και μικροαντικειμένων που   

    βρίσκονται στα γραφεία (σφραγιδοστάτες, ημερολόγια κλπ) 

6. Καθάρισμα σημαδιών από δάχτυλα σε τοίχους, πόρτες, διαχωριστικά τζάμια,  

    βιτρίνες, επιφάνειες γραφείων κάνοντας χρήση και ειδικού υγρού. 

7. Σφουγγάρισμα όλων των γραφείων και χώρων προσωπικού. 

8. Σκούπισμα - σφουγγάρισμα των χώρων εισόδων. 

9. Σκούπισμα – σφουγγάρισμα των διαδρόμων και του κλιμακοστασίου. 

 10. Σκούπισμα – σφουγγάρισμα ανελκυστήρα.    

   11. Ξεσκόνισμα και σκούπισμα τα εσωτερικά πρεβάζια των παραθύρων. 

 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο καθάρισμα γωνιών και χώρων γύρω από ψύκτες, 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κλπ. 

 

Β) ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

 

Καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων υγιεινής. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες χωρίς να είναι περιοριστικές. 

 

1. Σκούπισμα των δαπέδων τουαλετών 

2. Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας.  

3. Καθάρισμα των λεκανών μέσα και έξω και απολύμανση με ειδικό υγρό. 

4. Καθάρισμα νιπτήρων και μπαταριών, σκούπισμα και γυάλισμα μετάλλων. 

5. Καθάρισμα με ειδικό υγρό όλων των καθρεπτών. 

6. Σφουγγάρισμα όλων των τουαλετών  με χρήση απολυμαντικού. 

7. Τοποθέτηση χειροπετσετών , χαρτιού υγείας και σαπουνιών. 

 

Ο καθαρισμός των τουαλετών θα γίνεται καθημερινά χωρίς καμία εξαίρεση. 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

 

10. Καθάρισμα τζαμιών. 

11. Καθαρισμός των γραφείων, ντουλαπιών και όλων των επίπλων γενικά σε όλες τους 

τις πλευρές (επάνω και πλαϊνά). 

12. Καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων, των υποποδίων και των καθισμάτων 

πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λ.π..  

13. Γυάλισμα όλων των δαπέδων (μάρμαρα-μωσαϊκά) με κατάλληλο υγρό.      

14. Πλύσιμο όλων των τοίχων των τουαλετών. 

15. Ξεσκόνισμα των κάδρων, πινάκων ζωγραφικής. 

16. Καθάρισμα των λεκέδων από τους τοίχους. 

17. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των βεραντών. 

18. Καθαρισμός προαύλιων χώρων. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

 

7. Ξεσκόνισμα και πλύσιμο όλων των ντουλαπιών, ερμαρίων, ραφιών, βιβλιοθηκών 

μέχρι και 3 μέτρα ύψος. 

8. Καθάρισμα, γυάλισμα, πινάκων, βιβλιοθηκών, βιτρινών, ντουλαπιών. 

9. Μετακίνηση όσων επίπλων μετακινούνται και καθαρισμός του χώρου πίσω και 

κάτω από αυτά. 

10. Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων και απορριμμάτων μέσα και έξω. 

11. Καθαρισμός όλων των περσίδων αλουμινίου. 

12. Καθαρισμός των ψυγείων που υπάρχουν.  

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ 

 

Ο εργολάβος υποχρεούται να προβαίνει στο τρίψιμο και γυάλισμα  των δαπέδων των 

χώρων των γραφείων, με ειδικό υγρό (παρκετίνη διαρκείας) και  πιεστικά μηχανήματα 

υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου όπου επιτρέπεται η χρήση τους. Εάν υπάρχει ανάγκη οι 

παραπάνω εργασίες θα γίνονται πιο συχνά.  

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Σε καθημερινή βάση, τις ημέρες που προβλέπονται εργασίες,  γέμισμα 

σαπουνοθηκών, γέμισμα των θηκών με χειροπετσέτες και τοποθέτηση χαρτιού 

υγείας. 

Τα μέσα - υλικά, σακούλες, υγρά καθαρισμού κ.λ.π βαρύνουν τον εργολάβο.  

 

     Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και  υγρό σαπούνι χεριών διατίθενται από   
     τον ΔΕΔΔΗΕ.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας: 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

                                                                                                  ΗΜΕΡ…. ….. …… 

Προς τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

………………. 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ’ εσάς υπέρ 

του………………………………………………………………………………………..ο οποίος εδρεύει στην 

………………………….παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως, 

από το δικαίωμα να προβάλλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες τις οποίες παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ σχετικά με 

την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862, έως 

864 και 866 έως 869 του Α.Κ ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του 

ποσού των ……………………….ευρώ (…………………..€) για την συμμετοχή του παραπάνω 

Διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την 

………………………. για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ 

ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Τεύχη της 

Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΚΕ/Περιοχή Λιβαδειάς  ………. 

 

           Η εγγύησή σας αυτή αφορά μόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την 

συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου σας καθώς και σε περίπτωση κατακύρωσης σ’ 

αυτόν την υπογραφή σχετικής Σύμβασης και την παράδοση σ’ εσάς Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτελέσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται και 

στις υποχρεώσεις του Διαγωνιζόμενου με την εκτέλεση της σχετικής Σύμβασης. 

           Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 

παραπάνω Διαγωνιζόμενος έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση του από εκείνες ανέλαβε 

με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα 

να σας καταβάλλουμε αμελλητί και χωρίς καμία αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο 

σύνολο του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά 

σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, 

ενέργεια ή συγκατάθεση του Διαγωνιζομένου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 

τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη 

Διαιτησία με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική 

μεσεγγύηση. 

 

          Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή σας θα εξακολουθεί να ισχύει για 7 μήνες 

μέχρι την εκπλήρωση από τον Διαγωνιζόμενο όλων των υποχρεώσεων , τις οποίες έχει 

αναλάβει με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και μέχρι την, από μέρους σας, 

επιστροφή της παρούσας σ’ εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας 

απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

                                                                                                                  

ΗΜΕΡ…………….….. 

 

ΠΡΟΣ 

Τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την παρούσα μας εγγυούμαστε ρητώς, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα ως αυτοφειλέτες και ευθυνόμενοι σε ολόκληρο υπέρ του Αναδόχου 

σας (1)                           ο οποίος εδρεύει στην (2)                          

 και μέχρι του ποσού των (3)                        ευρώ για την πλήρη και  

 εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Ανάδοχος 

 με την σύμβαση σας αρ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΚΕ/ 

 για το έργο:  

         “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    

           ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ”  

     της οποίας αντίτυπο μας παραδόθηκε και βεβαιώνεται η λήψη του με την 

     παρούσα.  

2. Δηλώνουμε επίσης ότι παραιτούμαστε ρητώς και ανεπιφύλακτα από την ένσταση 

για το ευεργέτημα της διήζησης του δικαιώματος μας να προβάλλουμε εναντίον 

σας όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτου και ιδιαίτερα κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 

και 866-869 του Αστικού Κώδικα καθώς και των από αυτά τυχόν δικαιωμάτων μας.   

3. Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης αποφανθείτε ότι ο Ανάδοχος 

παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που ανέλαβε με την ως άνω 

σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, αμέσως , χωρίς 

αντίρρηση και σύμφωνα με τις οδηγίες σας ολόκληρο ή μέρος του ποσού αυτής 

της εγγύησης. Η πληρωμή θα γίνει χωρίς εξουσιοδότηση, συγκατάθεση ή άλλη 

σύμπραξη του Αναδόχου και χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν ενστάσεις, 

επιφυλάξεις , προσφυγές του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια για την μη 

κατάπτωση της παρούσας εγγυητικής επιστολής ή για την θέση αυτής σε δικαστική 

μεσεγγύηση. 

4. Δηλώνουμε, ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή, θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο 

Ανάδοχός σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω σύμβαση και 

με τα συμπληρώματά της και μέχρι να λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας που θα μας 

απαλλάσσει από αυτήν. 

Σημείωση: 

(1) Η εμπορική επωνυμία του Αναδόχου 

(2) Η διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου 

(3) Το ανώτατο ποσό της εγγυήσεως 

(4) Ο αριθμός της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στη πρώτη σελίδα της Σύμβασης 

(5) Πλήρη περιγραφή του έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

Ο            κάτωθι           υπογεγραμμένος 

……………………………………………………………………………………………..,    που εκπροσωπεί νόμιμα την 

Εταιρεία ……………………………………………………………. που συμμετέχει στη Διακήρυξη 

Διαγωνισμού υπ’ αρ. ……………………… της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των 

Όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που περιλαμβάνονται στην ως άνω Διακήρυξη, 

τους μελέτησα και τους αποδέχομαι ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα για λογαριασμό της ως 

άνω εταιρείας. 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Υπογραφή …………………………………. 

 

Ημερομηνία    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για -------------------- -----  

---------------------------------------------------------------------------  

1. ------------------------------------------------------------------------  

2. ------------------------------------------------------------------------  

3. ------------------------------------------------------------------------  

 

δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από κοινού, 

αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από 

την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση.  

 

 

Οι Δηλούντες 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Υπογραφή …………………………………. 

 

Ημερομηνία                              
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς μου στον διαγωνισμό ΔΠΚΕ/Περιοχή Λιβαδειάς:  

 

1. Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

2. Δεν τελώ σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (επί αλλοδαπών να προστεθεί: ή σε 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου) 

ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (επί αλλοδαπών να προστεθεί: ή σε παρόμοια 

διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του), δεν έχω 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές 
μου δραστηριότητες. 

 

3. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα.  

 

4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (επί αλλοδαπών να προστεθεί: σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου). Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους υποχρεούμαι να 

καταβάλω εισφορές είναι οι ακόλουθοι (να αναφερθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής 
Ασφάλισης).  

 

5. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 

τελών (επί αλλοδαπών να προστεθεί: σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

μου).  
 

6. Αναλαμβάνω την υποχρέωση, εφόσον μου ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, να προσκομίσω 

εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται στη 
διακήρυξη.  

 

7. Σε περίπτωση που από την υποβολή της προσφοράς μέχρι την κλήση μου για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα ανωτέρω δηλούμενα, 

αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω αμελλητί τον ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταβολή.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

1. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα που έχουν περισσότερους του ενός νόμιμους 

εκπροσώπους, η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται χωριστά από κάθε ένα από αυτούς 

(π.χ. επί ανωνύμων εταιριών από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και τυχόν άλλο/άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που 

τους έχει εκχωρηθεί εξουσία εκπροσώπησης, επί λοιπών εταιριών από όλους τους 

διαχειριστές κλπ). Προκειμένου για ενώσεις/κοινοπραξίες, η υπεύθυνη δήλωση 

υπογράφεται από κάθε μέλος/νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, και σε σχέση με τον διαγωνισμό  

ΔΠΚΕ/Περιοχή Λιβαδειάς 1/2018 δηλώνω ότι:  

 

1. Κατά την τελευταία τριετία έχω εκτελέσει τις ακόλουθες συμβάσεις που έχουν 

αντικείμενο όμοιο προς την προκηρυχθείσα, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Α/Α  ΠΕΛΑΤΗΣ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Προκειμένου για προσφορές νομικών προσώπων που έχουν περισσότερους του ενός 

νόμιμους εκπροσώπους, η υπεύθυνη δήλωση αρκεί να υπογράφεται από ένα από αυτούς, 

που έχει σχετική εξουσία κατά το καταστατικό και τις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση 

της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στο 

προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να υποβληθούν και 

αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο 
αποκλεισμού.  

 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 

 

-Σε πτώχευση.  

-Σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης.  

-Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο.  

-Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού.  

-Σε αναστολή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων ή  

-Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου . 

 

Τα πιστοποιητικά θα αφορούν εκτός από την εταιρεία, ανάλογα με τη νομική φύση του 

Διαγωνιζομένου και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις Α.Ε., τον ή τους 

Διαχειριστές των ΕΠΕ και των ΙΚΕ, Ο.Ε ή των Ε.Ε. ή το φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει 

μέρος στο Διαγωνισμό. 

 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά τον 

χρόνο κοινοποίησης της ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων και τελών.  

 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά τον 

χρόνο κοινοποίησης της ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν 
υποχρέωση καταβολής εισφορών.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

1. Σημειώνεται, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τους νόμιμους 

εκπροσώπους του προσφέροντος και συγκεκριμένα:  

 

1.1. Για τις ανώνυμες εταιρίες τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τον διευθύνοντα 

σύμβουλο και κάθε τυχόν μέλος του διοικητικού συμβουλίου που του έχει εκχωρηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας,  

 

1.2. Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες και τις 

προσωπικές εταιρίες κάθε διαχειριστή (επί ομόρρυθμων εταιριών όλων των εταίρων),  

 

1.3. Για άλλου τύπου νομικά πρόσωπα του ελληνικού δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα 

αλλοδαπών δικαίων, τους αντίστοιχους κατά το καταστατικό τους νόμιμους εκπροσώπους.  

 

2. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, 

κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
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βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του 

υπόχρεου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται 

και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού.  

 

3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 

που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

 

ΔΠΚΕ/Περιοχή Λιβαδειάς 

Σοφοκλέους & Φιλολάου Τ.Κ. 31 131, Λιβαδειά  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 1.165 m2 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

 

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

 

 

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

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΔΙΕΤΗ  (2) 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ 

(συμπληρώνεται από την 
Υπηρεσία) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

TEΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ( m2) 

(συμπληρώνεται από 

τον Διαγωνιζόμενο) 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(συμπληρώνεται 

από τον 
Διαγωνιζόμενο) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ) ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ 

ΕΤΩΝ 

(συμπληρώνεται από 
τον Διαγωνιζόμενο) 

 

 

32.000 € 

   

 

Προσφερόμενη συνολική τιμή για παροχή υπηρεσιών δύο  ετών                         

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

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

 

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων υποχρεούται να εξειδικεύσει σε χωριστό 
κεφάλαιο της προσφοράς του, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι 

(να επισυναφθεί στην οικονομική προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας). 

δ) Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές αυτών 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
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στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

ζ) Ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, κόστος αναλώσιμων, 
εργολαβικό κέρδος και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

Ειδικότερα να τηρεί τις διατάξεις του Άρθρου 68 του Νόμου 3863/15.07.2010 

(ΦΕΚ/Α/115) όπως τροποποιήθηκε στο Άρθρο 22 του Νόμου 4144/18.04.2013 
(ΦΕΚ/Α/88). 

 

 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, θα 
καταγγέλλεται η Σύμβαση με τον Ανάδοχο. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

 

- Το Πρακτορείο Αμφίκλειας επίκειται να μεταστεγασθεί σε νέα γραφεία. Ο 

υπολογισμός του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αρχικά για 185 τ.μ. και στη συνέχεια το 

συμβατικό τίμημα θα διαμορφωθεί ανάλογα με την επιφάνεια καθαρισμού του νέου 

κτιρίου.  
 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η παρούσα προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από ανάλυση, σύμφωνα με άρθρο 4                   

παραγρ. 4 (4.2), Τεύχος «Όροι & Οδηγίες Διαγωνισμού» (άρθρο 68, ν.3863/15.07.10). 





 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

      Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                                                        
     117 43 Αθήνα         F 210 9281691      www.deddie.gr 

ΔΠΚΕ/Περιοχή Λιβαδειάς 

Σοφοκλέους & Φιλολάου, ΤΚ 32 131 
Λιβαδειά 
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Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 

 

Στη Λαμία 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 

………………………………………………………………………………, 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 Κτηρίων – Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Καθαρισμού 

γ. Προσφορά Αναδόχου  

δ. Τεύχος “Ασφαλίσεις”  

 

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 το υπόψη Έργο Παροχής 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 του Έργου 

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. ΔΠΚΕ/Περιοχή 

Λιβαδειάς/1/2017 Διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε μειοδότης, αναθέτει 

σ’ αυτόν και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εργασίες καθαρισμού των κτηρίων αρμοδιότητας 

ΔΠΚΕ/Περιοχή Λιβαδειάς και συγκεκριμένα  τον καθαρισμό των χώρων της Εδρας (980 τ.μ.) 

και τον καθαρισμό στο Πρακτορείο Αμφίκλειας (185 τ.μ.),  συνολικού εμβαδού 1.165 τ.μ., 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα Κτηρίων. 

 

Για το Π/Κ Αμφίκλειας επειδή επίκειται μεταστέγαση σε νέα γραφεία, ο αρχικός υπολογισμός 

θα γίνει με τα παραπάνω τ.μ. (185 τ.μ.) και στη συνέχεια θα αναπροσαρμοστούν στα νέα 

τ.μ που θα προκύψουν. 

 

Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των κτηρίων, το προσωπικό και οι ώρες απασχόλησης 

που απαιτούνται πρέπει να συμφωνούν με τους προσαρτημένους στη Σύμβαση, Πίνακα 

κτηρίων και Πίνακα προγράμματος και εργασιών καθαρισμού.  

 

Αναλυτικά η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού θα γίνεται ως εξής:  

 

- Δυο (2) άτομα για τέσσερις (4) ώρες, από 15:00-19:00, πέντε (5) μέρες την 

εβδομάδα για την Έδρα της Περιοχής Λιβαδειάς. 

- Ένα (1) άτομο για δύο (2) ώρες από 15:00 – 17:00, τρεις (3) μέρες την 

εβδομάδα Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, (σε περίπτωση αργίας μετατίθεται 

την επόμενη μέρα), στο Π/Κ Αμφίκλειας. 

- Ένα (1) άτομο για μία (1) ώρα, από 06:00-07:00, κάθε Δευτέρα για την 

καθαριότητα του χώρου τεχνιτών στην Έδρα της Περιοχής Λιβαδειάς.  

 

Το πλήθος των εργαζομένων θα είναι κατ’ ελάχιστον τρία (3) άτομα.  

 

2. 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. 

  

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

εκτελεστεί η παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του 

Αναδόχου και αναλύονται τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών καθώς και 

οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 

 

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

Ανάδοχο ορίζεται, σε ……………………..€/m2, το οποίο αντιστοιχεί σε μηνιαίο συμβατικό 

τίμημα  ……………………………………………………………………………………ΕΥΡΩ και συνολικό συμβατικό 





 

  

 

τίμημα, για δύο  (2) έτη, ………………………………………..……………………………………………..…. ΕΥΡΩ 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

Το Πρακτορείο Αμφίκλειας επίκειται να μεταστεγασθεί σε νέα γραφεία. Ο 

υπολογισμός του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αρχικά για 185 τ.μ. και στη συνέχεια το 

συμβατικό τίμημα θα διαμορφωθεί ανάλογα με την επιφάνεια καθαρισμού του νέου κτιρίου 

 

2. 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.  

 

3. 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 με το αντικείμενο της παρούσας. 
 

4. 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 ο Ανάδοχος 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) του προσωπικού του Αναδόχου για την 

περίοδο αναφοράς του Τιμολογίου 

•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 υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 

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. 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.  

 

5. 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.). 

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 

 

1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης ορίζεται να  είναι για δύο (2) έτη,  αρχίζει  

από…                  και λήγει την ……..                      . 
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 ανωτέρα ημερομηνία λήξης, 

οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης. 

 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφαση του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης α) Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 

μέχρι  ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και με τιμή μονάδας ίση προς τη  συμβατική β) Να 

μειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι 30 %.  

Οι επαυξήσεις και οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής αμοιβής 

και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες 

απαιτήσεις. Στην περίπτωση της επαύξησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

Συμπλήρωμα της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.  

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 εκκαθάριση 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 Διευθυντής Περιοχής Λιβαδειάς και ως Προϊστάμενη 

Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας. 





 

  

 

 

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. 

  

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                                  .     

(               ), 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. O ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του, δικαιούται να κηρύξει καταπέτουσα την Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής του κατά του 

Αναδόχου που απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

3. Με την προϋπόθεση ότι, στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά τη λήξη της Παροχής 

Υπηρεσίας και την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης, μετά από αίτηση του Αναδόχου. 

 

4. Συμφωνείται επίσης ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη  

και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της σύμβασης και μάλιστα 

μετά την πλήρη εκκαθάρισή της και μετά από αίτηση του Αναδόχου 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 δε θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας 

σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει ενώ καταπίπτει υπέρ της η 

παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα. 

 

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 κτηρίων 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 υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, 

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.γ και 

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 της 

Επιχείρησης 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 την Επιχείρηση 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 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. H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και 

τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 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 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 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 

 

Επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016 για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση ύψους 0,06%, για Συμβάσεις αξίας άνω των 

2.500,00 €, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 12 ( που παραπέμπει στο άρθρο 36 παρ. 6 ν. 

4412/2016 για το ΕΣΗΔΗΣ εισφορά υπέρ του Δημοσίου 0,02%, για Συμβάσεις αξίας άνω των 

60.000,00 €, επί της αξίας, κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016 εισφορά υπέρ ΑΕΠΠ, κράτηση 

ύψους 0,06%, για Συμβάσεις αξίας ανεξαρτήτως ποσού, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

 

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, 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.  

 

8. 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».  

 

9. 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.  

 

10. 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.  

 

11. 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 των Αθηνών.  

 

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 





 

  

 

                                     
   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 1/2017 ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

(ΕΔΡΑ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΤΗΡΙΩΝ 

                              

             ΣΥΝΟΛΑ:       1.165    m2         

 

      

 
A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Τ.Μ.   ΑΤΟΜΑ    ΩΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

1 

 

Έδρα Περιοχής Λιβαδειάς  

(Σοφοκλέους & Φιλολάου, Λιβαδειά) 

 

980 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 

 

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ  

και ΜΕΤΑ ΑΠΟ  

ΚΑΘΕ ΑΡΓΙΑ 

 

2 

 

Πρακτορείο Αμφίκλειας 

(Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς Λαμίας, Αμφίκλεια) 

 

185 

 

1 

 

2 

 

3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Δευτέρα – Τετάρτη– 

Παρασκευή, (σε 

περίπτωση αργίας 

μετατίθεται την 

επόμενη μέρα) 

 

                                                                                                 

Το Πρακτορείο Αμφίκλειας επίκειται να μεταστεγασθεί σε νέα γραφεία. Ο αρχικός 

υπολογισμός του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνει με τα παραπάνω τ.μ. (185 τ.μ.) και 

στη συνέχεια το Συμβατικό Τίμημα θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τ.μ της νέας 

επιφάνειας καθαρισμού. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΤΗΡΙΩΝ 

 

1) ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

 

Γενικός καθαρισμός όλων των χώρων γραφείων-ντουλαπιών, τηλεφωνικών συσκευών, 

τοίχων, δαπέδων, καρεκλών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες: 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

 

Α) ΓΡΑΦΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1. Καθάρισμα των ελεύθερων επιφανειών, γραφείων, ραφιών, βιβλιοθηκών,  

    με βρεγμένο πανί (τύπου βετέξ). 

2. Άδειασμα,  καθάρισμα και σκούπισμα όλων των σταχτοδοχείων με απολυμασμένο   

    ύφασμα.  

3. Άδειασμα  όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικές σακούλες (καλά    

    δεμένες) .Συγκέντρωση αυτών και μεταφορά στους κάδους απορριμάτων. 

4. Τοποθέτηση καθαρών σακουλών σε όλα τα καλάθια αχρήστων. 

5. Ξεσκόνισμα των τηλεφωνικών συσκευών και μικροαντικειμένων που   

    βρίσκονται στα γραφεία (σφραγιδοστάτες, ημερολόγια κλπ) 

6. Καθάρισμα σημαδιών από δάχτυλα σε τοίχους, πόρτες, διαχωριστικά τζάμια,  

    βιτρίνες, επιφάνειες γραφείων κάνοντας χρήση και ειδικού υγρού. 

7. Σφουγγάρισμα όλων των γραφείων και χώρων προσωπικού. 

8. Σκούπισμα - σφουγγάρισμα των χώρων εισόδων. 

9. Σκούπισμα – σφουγγάρισμα των διαδρόμων και του κλιμακοστασίου. 

 10. Σκούπισμα – σφουγγάρισμα ανελκυστήρα.    

   11. Ξεσκόνισμα και σκούπισμα τα εσωτερικά πρεβάζια των παραθύρων. 

 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο καθάρισμα γωνιών και χώρων γύρω από ψύκτες, 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κλπ. 

 

 

Β) ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

 

Καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων υγιεινής. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες χωρίς να είναι περιοριστικές. 

 

1. Σκούπισμα των δαπέδων τουαλετών 

2. Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας.  

3. Καθάρισμα των λεκανών μέσα και έξω και απολύμανση με ειδικό υγρό. 

4. Καθάρισμα νιπτήρων και μπαταριών, σκούπισμα και γυάλισμα μετάλλων. 

5. Καθάρισμα με ειδικό υγρό όλων των καθρεπτών. 

6. Σφουγγάρισμα όλων των τουαλετών  με χρήση απολυμαντικού. 

7. Τοποθέτηση χειροπετσετών , χαρτιού υγείας και σαπουνιών. 

 

Ο καθαρισμός των τουαλετών θα γίνεται καθημερινά χωρίς καμία εξαίρεση. 

 

 

 

 

 

 





 

  

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

 

1. Καθάρισμα τζαμιών. 

2. Καθαρισμός των γραφείων, ντουλαπιών και όλων των επίπλων γενικά σε όλες τους 

τις πλευρές (επάνω και πλαϊνά). 

3. Καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων, των υποποδίων και των καθισμάτων 

πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λ.π..  

4. Γυάλισμα όλων των δαπέδων (μάρμαρα-μωσαϊκά) με κατάλληλο υγρό.      

5. Πλύσιμο όλων των τοίχων των τουαλετών. 

6. Ξεσκόνισμα των κάδρων, πινάκων ζωγραφικής. 

7. Καθάρισμα των λεκέδων από τους τοίχους. 

8. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των βεραντών. 

9. Καθαρισμός προαύλιων χώρων 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

 

1. Ξεσκόνισμα και πλύσιμο όλων των ντουλαπιών, ερμαρίων, ραφιών, βιβλιοθηκών 

μέχρι και 3 μέτρα ύψος. 

2. Καθάρισμα, γυάλισμα, πινάκων, βιβλιοθηκών, βιτρινών, ντουλαπιών. 

3. Μετακίνηση όσων επίπλων μετακινούνται και καθαρισμός του χώρου πίσω και κάτω 

από αυτά. 

4. Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων και απορριμμάτων μέσα και έξω. 

5. Καθαρισμός όλων των περσίδων αλουμινίου. 

6. Καθαρισμός των ψυγείων που υπάρχουν.  

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ 

 

Ο εργολάβος υποχρεούται να προβαίνει στο τρίψιμο και γυάλισμα  των δαπέδων των 

χώρων των γραφείων, με ειδικό υγρό (παρκετίνη διαρκείας) και  πιεστικά μηχανήματα 

υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου όπου επιτρέπεται η χρήση τους. Εάν υπάρχει ανάγκη οι 

παραπάνω εργασίες θα γίνονται πιο συχνά.  

  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Σε καθημερινή βάση,  γέμισμα σαπουνοθηκών, γέμισμα των θηκών με 

χειροπετσέτες και τοποθέτηση χαρτιού υγείας. 

Τα μέσα - υλικά, σακούλες, υγρά καθαρισμού κ.λ.π βαρύνουν τον εργολάβο.  

 

     Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και  υγρό σαπούνι χεριών διατίθενται από   
     τον ΔΕΔΔΗΕ.   

 

 

 

 

 

 

 





 

  

 

                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΤΗΡΙΩΝ 

 

2) ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

 

Γενικός καθαρισμός όλων των χώρων γραφείων-ντουλαπιών, τηλεφωνικών συσκευών, 

τοίχων, δαπέδων, καρεκλών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες: 

 

 

1. ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (και τις τρεις ημέρες που  

          προβλέπονται εργασίες) 

 

 

Α) ΓΡΑΦΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1. Καθάρισμα των ελεύθερων επιφανειών, γραφείων, ραφιών, βιβλιοθηκών,  

    με βρεγμένο πανί (τύπου βετέξ). 

2. Άδειασμα,  καθάρισμα και σκούπισμα όλων των σταχτοδοχείων με απολυμασμένο   

    ύφασμα.  

3. Άδειασμα  όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικές σακούλες (καλά    

    δεμένες) .Συγκέντρωση αυτών και μεταφορά στους κάδους απορριμάτων. 

4. Τοποθέτηση καθαρών σακουλών σε όλα τα καλάθια αχρήστων. 

5. Ξεσκόνισμα των τηλεφωνικών συσκευών και μικροαντικειμένων που   

    βρίσκονται στα γραφεία (σφραγιδοστάτες, ημερολόγια κλπ) 

6. Καθάρισμα σημαδιών από δάχτυλα σε τοίχους, πόρτες, διαχωριστικά τζάμια,  

    βιτρίνες, επιφάνειες γραφείων κάνοντας χρήση και ειδικού υγρού. 

7. Σφουγγάρισμα όλων των γραφείων και χώρων προσωπικού. 

8. Σκούπισμα - σφουγγάρισμα των χώρων εισόδων. 

9. Σκούπισμα – σφουγγάρισμα των διαδρόμων και του κλιμακοστασίου. 

 10. Σκούπισμα – σφουγγάρισμα ανελκυστήρα.    

   11. Ξεσκόνισμα και σκούπισμα τα εσωτερικά πρεβάζια των παραθύρων. 

 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο καθάρισμα γωνιών και χώρων γύρω από ψύκτες, 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κλπ. 

 

Β) ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

 

Καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων υγιεινής. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες χωρίς να είναι περιοριστικές. 

 

1. Σκούπισμα των δαπέδων τουαλετών 

2. Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας.  

3. Καθάρισμα των λεκανών μέσα και έξω και απολύμανση με ειδικό υγρό. 

4. Καθάρισμα νιπτήρων και μπαταριών, σκούπισμα και γυάλισμα μετάλλων. 

5. Καθάρισμα με ειδικό υγρό όλων των καθρεπτών. 

6. Σφουγγάρισμα όλων των τουαλετών  με χρήση απολυμαντικού. 

7. Τοποθέτηση χειροπετσετών , χαρτιού υγείας και σαπουνιών. 

 

Ο καθαρισμός των τουαλετών θα γίνεται καθημερινά χωρίς καμία εξαίρεση. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

 

10. Καθάρισμα τζαμιών. 

11. Καθαρισμός των γραφείων, ντουλαπιών και όλων των επίπλων γενικά σε όλες τους 

τις πλευρές (επάνω και πλαϊνά). 





 

  

 

12. Καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων, των υποποδίων και των καθισμάτων 

πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λ.π..  

13. Γυάλισμα όλων των δαπέδων (μάρμαρα-μωσαϊκά) με κατάλληλο υγρό.      

14. Πλύσιμο όλων των τοίχων των τουαλετών. 

15. Ξεσκόνισμα των κάδρων, πινάκων ζωγραφικής. 

16. Καθάρισμα των λεκέδων από τους τοίχους. 

17. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των βεραντών. 

18. Καθαρισμός προαύλιων χώρων. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

 

7. Ξεσκόνισμα και πλύσιμο όλων των ντουλαπιών, ερμαρίων, ραφιών, βιβλιοθηκών 

μέχρι και 3 μέτρα ύψος. 

8. Καθάρισμα, γυάλισμα, πινάκων, βιβλιοθηκών, βιτρινών, ντουλαπιών. 

9. Μετακίνηση όσων επίπλων μετακινούνται και καθαρισμός του χώρου πίσω και κάτω 

από αυτά. 

10. Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων και απορριμμάτων μέσα και έξω. 

11. Καθαρισμός όλων των περσίδων αλουμινίου. 

12. Καθαρισμός των ψυγείων που υπάρχουν.  

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ 

 

Ο εργολάβος υποχρεούται να προβαίνει στο τρίψιμο και γυάλισμα  των δαπέδων των 

χώρων των γραφείων, με ειδικό υγρό (παρκετίνη διαρκείας) και  πιεστικά μηχανήματα 

υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου όπου επιτρέπεται η χρήση τους. Εάν υπάρχει ανάγκη οι 

παραπάνω εργασίες θα γίνονται πιο συχνά.  

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Σε καθημερινή βάση, τις ημέρες που προβλέπονται εργασίες,  γέμισμα 

σαπουνοθηκών, γέμισμα των θηκών με χειροπετσέτες και τοποθέτηση χαρτιού 

υγείας. 

Τα μέσα - υλικά, σακούλες, υγρά καθαρισμού κ.λ.π βαρύνουν τον εργολάβο.  

 

     Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και  υγρό σαπούνι χεριών διατίθενται από   
     τον ΔΕΔΔΗΕ.   

 





 
ΔΠΚΕ/Περιοχή Λιβαδειάς 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

 

Άρθρο 1 : Ορολογία - Ορισμοί 

Άρθρο 2 : Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα  

Άρθρο 3 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

Άρθρο 4 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

Άρθρο 5 : Υποκατάσταση - Εκχώρηση 

Άρθρο 6 : Γνώση των τοπικών συνθηκών 

Άρθρο 7 : Προσωπικό του Αναδόχου  

Άρθρο 8 : Ευθύνες του Αναδόχου 

Άρθρο 9 : Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

Άρθρο 10 : Έλεγχος 

Άρθρο 11 : Ελαττώματα των παρεχομένων Υπηρεσιών  

Άρθρο 12 : Συμβατικό Τίμημα  

Άρθρο 13 : Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών  

Άρθρο 14 : Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου  

Άρθρο 15 : Ασφαλίσεις 

Άρθρο 16 : Ποινικές Ρήτρες 

Άρθρο 17 : Παράβαση των όρων της Σύμβασης - Καταγγελία της Σύμβασης 

Άρθρο 18 : Ανωτέρα Βία 

Άρθρο 19 : Αποθετικές ζημίες 

Άρθρο 20 : Επίλυση διαφορών 

 

 Οι παρακάτω Γενικοί Όροι της Σύμβασης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι 

Ειδικοί Όροι της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 1  

                                           Ορολογία - Ορισμοί 

 

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή oπoιασδήπoτε σχετικής προς τη 

Σύμβαση αλληλογραφίας, oι ακόλoυθoι όροι θα έχoυv τηv παρακάτω έvvoια: 

 

        - Επιχείρηση :  Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.). 

 

- Αvάδoχoς : Είvαι τo voμικό ή φυσικό πρόσωπο στo oπoίo αvατέθηκε με 

Σύμβαση η παροχή υπηρεσιών. 

 

- Σύμβαση :  Είvαι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και τoυ 

Αvαδόχoυ για τηv παροχή των Υπηρεσιών.  Στov όρo αυτό 

συμπεριλαμβάvovται και τα τυχόν συμπληρώματα της 

Σύμβασης. 

 

- Συμβαλλόμεvoι  :  Είvαι η Επιχείρηση και o Αvάδoχoς. 

 

 

- Παροχή Υπηρεσιών  :   Είναι το αvτικείμεvo της Σύμβασης, όπως αυτό  

πρoσδιoρίζεται στo Συμφωνητικό.  

 





- Ελαττώματα            :  Είναι όλες ανεξαιρέτως oι επιζήμιες παρεκκλίσεις τoυ 

Αvαδόχoυ από τα oριζόμεvα στη Σύμβαση ή η έλλειψη 

πρoβλεπoμέvωv από τη Σύμβαση ιδιoτήτωv των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή μέρoυς αυτών από όσα έχoυv 

συμφωvηθεί με τη Σύμβαση, τα σφάλματα ή και oι 

εσφαλμέvoι υπoλoγισμoί, oπoιoδήπoτε σφάλμα ή 

oπoιαδήπoτε ατέλεια, όπως αυτά vooύvται σύμφωvα με 

τoυς καvόvες της επιστήμης και τεχvικής, καθώς και  

oπoιαδήπoτε παράλειψη τoυ Αvαδόχoυ ως πρoς τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και oπoιαδήπoτε voμικά 

ελαττώματα.   

 

 Άρθρo 2 

 Γλώσσα - Αλληλoγραφία και Έγγραφα 

 

 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είvαι η Ελληvική.  

     

Άρθρο 3 

Εκπρoσώπηση της Εταιρείας 

 

1. Η παρακολούθηση και o έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών ασκούνται από την  

Επιχείρηση. Αρμόδιο όργανο  του ΔΕΔΔΗΕ για την παρακολούθηση και εφαρμογή των 

όρων της σύμβασης (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) ορίζεται ο προϊστάμενος του Τομέα Υποστή-

ριξης της ΔΠΚΕ/Περιοχής Αλιβερίου 

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και o έλεγχος της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων 

της Σύμβασης από τov Ανάδοχο. 

 

2. H άσκηση τωv καθηκόντων τωv αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την 

εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. 

Άρθρo 4 

 Εκπρoσώπηση τoυ Αvαδόχoυ 

 

  Κατά την υπογραφή της Σύμβασης o Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τov 

εκπρόσωπό του, o oπoίoς θα είναι νόμιμα εξoυσιoδoτημέvoς να τον εκπροσωπεί σε όλα 

τα θέματα πoυ αφoρoύv στηv εκτέλεση της Σύμβασης και vα πρoβαίvει, εξ ovόματός 

τoυ, στηv τακτoπoίηση όλωv τωv διαφoρώv και διαφωvιώv πoυ εvδεχoμέvως θα 

αvαφύovται. 

 Άρθρο 5 

 Υποκατάσταση- Εκχώρηση 

 

1. Ο Αvάδoχoς δεv δικαιoύται vα υπoκαταστήσει τov εαυτό τoυ με oπoιoδήπoτε τρίτo 

πρόσωπo, είτε φυσικό είτε voμικό, στηv εκτέλεση της Σύμβασης, ή oπoιoυδήπoτε μέρoυς 

της, χωρίς πρoηγoύμεvη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης. 

 Εξαιρείται η περίπτωση κατά τηv oπoία o Αvάδoχoς θα συγχωvευθεί με άλλη εταιρία ή θα 

απoρρoφηθεί από αυτή, υπό τov όρo ότι η vέα εταιρία θα αvαλάβει όλα τα από τη 

Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις υπoχρεώσεις τoυ Αvαδόχoυ έvαvτι της Επιχείρησης, 

μετά από έγγραφη ειδoπoίηση πρoς τηv Επιχείρηση και απόδειξη τoυ γεγovότoς.   

 Στην περίπτωση υπoκαταστάσεως θα υπoγραφεί από μέρoυς όλωv τωv εvδιαφερoμέvωv 

μερώv Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αvτικατασταθoύv oι Εγγυητικές Επιστoλές της 

Σύμβασης. 

  

 Σε περίπτωση εγκρίσεως από τηv Επιχείρηση της υπoκατάστασης, oλικά ή μερικά,  τoυ 

Αvαδόχoυ, o Αvάδoχoς δεv απαλλάσσεται από τις ευθύvες και υπoχρεώσεις τoυ πoυ 

απoρρέoυv από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξoλoκλήρoυ υπεύθυvoς 

για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις τoυ Υπoκαταστάτη, ή τoυ πρoσωπικoύ τoυς, ωσάv 





αυτές oι πράξεις ή παραλείψεις vα oφείλovτo στov ίδιo τov Αvάδoχo, o oπoίoς και 

παραιτείται αvεπιφύλακτα τoυ δικαιώματoς της διζήσεως. 

   

2. Απαγoρεύεται, είvαι άκυρη και χωρίς voμικό απoτέλεσμα για τηv Επιχείρηση, η 

μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τov Αvάδoχo σε oπoιoδήπoτε τρίτo φυσικό ή voμικό 

πρόσωπo, oπoιασδήπoτε απαίτησης ή δικαιώματoς ή αγωγής πoυ μπoρεί vα έχει κατά 

της Επιχείρησης και πρoκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάv γίvει χωρίς 

πρoηγoύμεvη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 Άρθρο  6 

 Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 

1.  Ο Αvάδoχoς βεβαιώνει ότι οι συμβατικές τιμές είvαι απoτέλεσμα δικών του  

υπολογισμών και βασίζονται στη δική τoυ γνώση και εκτίμηση τωv συνθηκών και 

κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' oπoιαδήπoτε περιγραφή ή δήλωση της 

Επιχείρησης. 

2. Σε καμία περίπτωση o Αvάδoχoς δεν δικαιoύται αποζημίωσης ή πρόσθετης αμοιβής 

για λόγους που αφορούν στις συνθήκες παροχής υπηρεσιών, πλην των ρητά 

αναφερομένων στη Σύμβαση. 

Άρθρο 7 

 Προσωπικό του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική τoυ ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό 

που απαιτείται, κατά περίπτωση υπηρεσίας, από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και είvαι υπεύθυνος, δυνάμει του 

Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις τoυ εν 

λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση. 

 

2. Τo προσωπικό που απασχολεί o Αvάδoχoς για τηv παροχή των υπηρεσιών ασχέτως 

ειδικότητας, πρέπει vα είvαι ικανό, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς 

Κανονισμούς. 

 

3. Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται ένα μέλος του προσωπικού του 

Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, o Αvάδoχoς δεν δύναται να επικαλεστεί 

την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την παροχή των υπηρεσιών τoυ.  

 

 Άρθρο 8 

 Ευθύνες του Αναδόχου 

 

1. O Αvάδoχoς ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς 

τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχvικής, παροχή των υπηρεσιών του.  O 

Αvάδoχoς υποχρεούται να συμμορφώνεται πρoς τoυς Κανονισμούς και τις έγγραφες 

εντολές και οδηγίες της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας 

της  Επιχείρησης). 

 

 Επίσης πρέπει vα αναφέρει αμέσως στην Επιχείρηση και τις Αρμόδιες Αρχές και να 

παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή 

ζημίας σε oπoιαδήπoτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Επιχείρησης). 

 

2. Ειδικότερα και μέχρι τηv Παραλαβή των Υπηρεσιών: 

  

 2.1 Ο Αvάδoχoς ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 2.2. Επίσης o Αvάδoχoς ευθύνεται : 

 





  α. έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού του 

προσωπικού για ζημίες γεvικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε 

ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και 

αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 

  β. έναντι της Επιχείρησης, για θετικές ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που θα 

υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τov Αvάδoχo τωv συμβατικών του 

υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

και από την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη Σύμβαση.  Οι ευθύνες του 

Αναδόχου για αποζημίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε 

καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το 50% τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς 

προσαυξημένο με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των  

συμπληρωμάτων της Σύμβασης . 

 

 Ο Αvάδoχoς δεν ευθύνεται για τις έμμεσες δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και απώλειες 

ενέργειας. 

 

 Άρθρο 9 

 Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

 

1. Ο Αvάδoχoς εγγυάται τηv πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεών του καθώς και τηv καλή και τεχvικά άρτια, σύμφωvα πρoς τoυς 

όρους της Σύμβασης και τoυς παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, 

παροχή των υπηρεσιών του, ώστε αυτές να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον 

οποίο συμφωνήθηκαν και προορίζονται, μέσα στις πρoθεσμίες  που  καθορίζονται 

στη Σύμβαση. 

   

2. Σε περίπτωση μη τήρησης από τov Αvάδoχo τωv εγγυηθέντωv από αυτόν, η 

Επιχείρηση δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα πoυ της παρέχονται 

από τη Σύμβαση.  Η μη άσκηση όμως από τηv Επιχείρηση οποιουδήποτε από τα 

δικαιώματά της, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Επιχείρησης από τα 

δικαιώματα αυτά. 

 

3. Για τηv ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση τωv από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεών τoυ, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους 

έναντι των οποίων η Επιχείρηση τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς 

Νόμους για καταβολή προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω της μη εκπλήρωσης τωv 

υποχρεώσεων του Αvαδόχoυ, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, o Αvάδoχoς 

παρέχει εγγυήσεις πoυ αποτελούνται: 

 

 α. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πoυ κατατίθεται από τov Αvάδoχo 

κατά τηv υπογραφή της Σύμβασης. 

 β. Από τηv Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που κατατίθεται για τηv ανάληψη 

από τον Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής, αν προβλέπεται από τη Σύμβαση. 

 

4. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

 

 4.1. Ο Αvάδoχoς υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση, Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης, η οποία σύμφωνα με το Ν. 4281/2014, θα πρέπει να 

προέρχεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 

κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Η εν λόγω εγγυητική 

επιστολή, μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Το κεί-

μενο της ως άνω εγγυητικής, θα είναι σύμφωνα με υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο Διαγωνιζόμενος, εκτός των ανωτέρω εγγυήσεων, μπορεί να υποβάλει 





γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

   

 4.2.  Για oπoιαδήπoτε αύξηση τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς και εφόσον μια ή 

περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το 5% του Συμβατικού Τιμήματoς, o 

Αvάδoχoς υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές 

Καλής Εκτέλεσης. 

 

 4.3. Σε περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς αρνείται να καταθέσει τις ως άνω 

συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Επιχείρηση  

δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή 

προς τον Αvάδoχo, μέχρι τηv κατάθεση τωv Εγγυητικών Επιστολών. 

 

 4.4. Η Επιχείρηση, κατά τηv κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε 

απαίτησής της κατά τoυ Αvαδόχoυ, πoυ απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

 4.5. Με τηv προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στηv Τράπεζα μετά τηv 

Παραλαβή των παρεχομένων Υπηρεσιών και την εκκαθάριση της Σύμβασης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Συμφωνητικό.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης δεν θα επιστραφεί, εφόσov υπάρχουν  απαιτήσεις της Επιχείρησης 

κατά τoυ Αvαδόχoυ, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με 

άλλη πoυ vα καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις.  

 

 4.6. Για τηv επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, o Αvάδoχoς 

πρέπει vα υποβάλει σχετική αίτηση στηv Επιχείρηση. 

 

 Άρθρο 10  

 Έλεγχος  

 

1. Η παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο  

της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για το 

σκοπό αυτό.  

     

2. Η Επιχείρηση, αv από τov έλεγχo, πoυ ασκεί σύμφωvα με τo Άρθρο αυτό, θεωρήσει 

αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή, τo προσωπικό και τα μέσα πoυ χρησιμοποιεί o  

Αvάδoχoς δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεv εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, 

Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ. Οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, 

οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης 

παροχή υπηρεσιών, έχει τo δικαίωμα vα δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και o Αvάδoχoς 

υπoχρεoύται vα συμμορφώνεται  με τις εντολές αυτές χωρίς vα δικαιούται οποιαδήποτε 

πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τωv τιμών.  

   

Η άσκηση τoυ ελέγχου από την Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του 

Αvαδόχoυ.   

Άρθρο 11 

 Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών 

 

 Σε κάθε περίπτωση πoυ, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τωv εργασιώv και  μέχρι τηv 

Παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών αυτές είναι κατά τηv κρίση της Επιχείρησης 

τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις τωv 

προδιαγραφών και γενικά  δεν  συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η 

Επιβλέπoυσα Υπηρεσία  δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, vα ζητήσει από τov Αvάδoχo 

vα προβεί  σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία τηv οποία κρίνει απαραίτητη. 

 

 





 

 

Άρθρο 12 

Συμβατικό Τίμημα 

 

 Ο Αvάδoχoς εγγυάται επίσης τηv ακρίβεια και τηv επάρκεια τωv τιμών του (κατά την 

έννοια του Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί πλήρη 

αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την παροχή 

των υπηρεσιών του και στις οποίες περιλαμβάvovται χωρίς περιορισμό και όλως 

ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού τoυ, oι δαπάνες 

για μετακινήσεις  του  προσωπικού τoυ, η αξία οποιωνδήποτε εφοδίων τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την παροχή των υπηρεσιών του, οι δαπάνες ασφάλισης, τα 

γεvικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κλπ.),  oι κάθε είδους 

επιβαρύνσεις σε σχέση με τo κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες 

περιλαμβάvovται ιδίως oι εισφορές του  εργοδότη σε όλους τους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, το κέρδος του Αvαδόχoυ,  καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται 

η συμμόρφωσή τoυ στις προβλέψεις της Σύμβασης.  

 

 Άρθρο 13 

 Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 

 

1. Oι  πληρωμές προς τον Ανάδόχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 

    τελευταία εργάσιμη ημέρα  του μήνα που  έπεται  του μήνα κατάθεσης του τιμολογίου,  

    μετά την εκτέλεση των εργασιών και με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών τα 

    οποία θα πρέπει vα είvαι επακριβή και πλήρη.  

 Μέσα στηv προθεσμία αυτή θα πρέπει vα έχoυv ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και oι 

πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας τωv υποβληθέντων 

δικαιολογητικών. 

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

επόμενη  εργάσιμη ημέρα. 

 

2. Για τηv πραγματοποίηση των πληρωμών, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα υποβάλει τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθoρίζovται στoυς Ειδικoύς Όρους. 

 

3. Εκτός αv καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωμές, θα γίνονται 

από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και o Αvάδoχoς θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές πρoς αυτούς. 

 

4. Ο Αvάδoχoς είvαι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των 

εργασιών, αvεξάρτητα από oπoιoδήπoτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής 

τωv συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα 

της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος Άρθρου.  

 

5. Οι πληρωμές πρoς τov Αvάδoχo θα γίνονται μέσω λογαριασμού μίας Ελληνικής Τράπεζας 

που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

 

6. Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή τoυ πρoς τoυς 

κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο  της 

πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κλπ.).   

 

7.  Ο Αvάδoχoς θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις τoυ, πoυ απορρέουν από τη Σύμβαση, 

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

οφείλει να καταβάλει με βάση τηv ισχύουσα Νομοθεσία.  

 

 

 





 

Άρθρο 14 

 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 

 Την Επιχείρηση βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, o ΦΠΑ ή 

ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στηv Ελλάδα επί τωv τιμολογίων που 

θα εκδώσει o Αvάδoχoς πρoς τηv Επιχείρηση, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.  

 

Άρθρο 15 

Ασφαλίσεις 

 

Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με τις       

διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.  

 

 Άρθρο 16 

 Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης πoυ πρoκύπτoυv από τους 

Γενικούς Όρους, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται, χωρίς αντιρρήσεις,  να καταβάλει στην 

Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για πλημμελή  καθαρισμό  λόγω υπαιτιότητάς τoυ. 

 

2. Οι Πoιvικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τov 

Αvάδoχo τωv συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί 

απώλεια ή ζημία (θετική) στηv Επιχείρηση. 

 

3. Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και επιπλέον 

από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας  πoυ έχει 

υπoστεί η Επιχείρηση ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Αvαδόχoυ. 

 

4. Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών, είτε από τις Εγγυήσεις Καλής 

Εκτέλεσης, είτε από oπoιoδήπoτε ποσό οφείλεται και πρέπει vα  καταβληθεί από τηv 

Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 

 

5. Οι όροι με βάση τoυς οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, τo ύψος των  

καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση πρoς αυτές, 

καθoρίζovται στους Ειδικούς όρους της Σύμβασης.  

 

Άρθρο 17 

Παράβαση των όρων της Σύμβασης - Καταγγελία της Σύμβασης 

 

1. Σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκτός από τις 

περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ανωτέρας βίας ή την πλημμελή εκτέλεση της 

Σύμβασης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε μ’ 

αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Επιχείρηση θα αποδείξει ότι υπέστη 

τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 50% της 

συνολικής αξίας της συμβάσεως.  

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση 

των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή με έγγραφη ανακοίνωσή του σ’ αυτόν να 

καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ανάδοχο και χωρίς να 

τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία. 

 

2. Η καταγγελία αυτής της συμβάσεως από την Επιχείρηση επιφέρει και την κατάπτωση 

της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης του άρθρου 9 του παρόντος τεύχους, αλλά ο Ανάδοχος 

έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της Επιχείρησης ανεξάρτητα από την 

κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως. 

 





3. Η Επιχείρηση διατηρεί  το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή την σύμβαση οποτεδήποτε και 

χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η  Επιχείρηση θα 

επιστρέψει στον Ανάδοχο τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά 

τη διάρκεια της εκτελέσεως της Συμβάσεως και μέχρι της ημερομηνίας της καταγγελίας. 

Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης για την εκ μέρους του 

αναίτια καταγγελία της Συμβάσεως. 

 

4. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης και ανεξάρτητα από το αν η 

σύμβαση καταγγελθεί αναίτια ή όχι, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο το τυχόν 

οφειλόμενο συμβατικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέσχε μέχρι την ημερομηνία της 

καταγγελίας της Συμβάσεως.  

 

Άρθρο 18 

Ανωτέρα Βία 

 

1. Όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν 

αδύνατο να προληφθούν, παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιμελής και 

σωστά σκεπτόμενος Ανάδοχος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω 

του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στην 

Επιχείρηση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εμφάνισή  του, αλλιώς δε θα 

έχει δικαίωμα να το επικαλεσθεί. 

 

Άρθρο 19 

Αποθετικές ζημίες 

 

Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν 

παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση των αποθετικών ζημιών 

του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές. 

 

Άρθρο 20 

Επίλυση  διαφορών 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας Επιχείρησης και Αναδόχου θα καταβάλλεται προσπάθεια 

επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων. 

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των 

διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την 

Ελληνική Νομοθεσία. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 

 

1.  Γενικοί Όροι Ασφάλισης 

 

Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα των Γενικών 

Όρων της Διακήρυξης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 

 

1.1. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να 

λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που 

ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

 

1.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές 

κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

1.3. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και 

ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις 

προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 

περιορισμούς κλπ. 

Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και 

πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

 

1.4.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τον 

ΔΕΔΔΗΕ, ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα 

απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το 

ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου 

ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, 

δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να 

παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες 

πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω 

εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 

1.5. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα σχετικά 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για 

οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη 

για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή 

εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την 

αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 

 

2.  Γενικοί Όροι  Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες για 

κάλυψη των Ασφαλίσεων που προβλέπονται από τους Γενικούς Όρους της Διακήρυξης θα 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 
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2.1. Θα 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 

το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 

 

2.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενος. 

 

2.3. Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη 

γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 

Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

3. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 

 

3.1. Ειδικοί Όροι 

 

Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη 

των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο 

συμβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της 

Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή 

άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να 

υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών 

συντήρησης κλπ. 

 

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(ΔΕΔΔΗΕ/ΔΟΛ, Αθήνα). 

 

3.2. Αντικείμενο ασφάλισης 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και οι 

Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, 

ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και 

εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων 

άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

     Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

 

α. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, 

θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρουμένης 

ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 

β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 

Αναδόχου ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο 

Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων 

κλπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 

ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των συμ-

βούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 





 

  

 

δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ευθύνη προ-

στήσαντος). 

 

3.3.  Όρια αποζημίωσης 

 

Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ' ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο 

Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα : 

 

α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ' άτομο και ατύχημα (ΕΥΡΩ 30.000). 

 

β. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού 

των παθόντων (ΕΥΡΩ 150.000). 

 

γ. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου 

γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ αυτού ως και ζημιωθέντων 

αντικειμένων (ΕΥΡΩ 30.000). 

 

δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης (ΕΥΡΩ 300.000). 

 

Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού των 

(300.000 ΕΥΡΩ) (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των 

αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η Σύμβασο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Αναδόχου, όσο και το σχετικό 

Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, 

ο Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το 

ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς (300.000 ΕΥΡΩ) καθόλη τη διάρκεια 

ισχύος της υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. 

 

Τα ποσά αυτά των παραγράφων α, β, γ, δ μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, όπως θα 

προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης.  

 

3.4. Διάρκεια ασφάλισης 

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με 

την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου και θα λήγει την ημερομηνία της 

αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 

 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή 

άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να 

φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους 

ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την 

αποπεράτωση των εργασιών.  

 

3.5. Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 

 

3.5.1. Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους αν αυτοκινούμενα 

οχήματα (Ν.489/76). 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές κλπ. που θα 

προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν απ' 

αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ' αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης 





 

  

 

αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

     Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής : 

 

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο 

οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 

 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν λόγω 

Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το 

Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του 

αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του Έργου. 

 

3.5.2. Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία. 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα κλπ. 

που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν 

απ' αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του Έργου. 

 

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. είναι οι αυτοί που 

ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (παράγραφος 3.3 του παρόντος). 

 

     Εξαιρείται ο όρος : "Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι συνασφαλισμένος". 

 

3.6. Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

     Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις : 

 

3.6.1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό 

προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο 

Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό 

προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική 

Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της 

Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να 

υποβάλει έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά 

ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της. 

 

3.6.2. Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα 

ασχοληθούν για τις ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για 

την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων 

προσωπικών  ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 

 

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αναδόχου για 

τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ 

παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία. 

 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. 

Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες 

του κλπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. 

Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  





 

  

 

                                     
 




