
 
Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Με την παρούσα Πρόσκληση, ο ΔΕΔΔΗΕ /ΔΠΝ (στο εξής «η Εταιρεία»), σας 

προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά που αφορά σε «Εργασίες συντήρησης 

κλιματιστικής εγκατάστασης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας 

Νησιών».  

 

Η αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει τον Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας 

Νησιών Λεωφ. Συγγρού 112, ΤΚ 11741, τηλ. 210 9008792. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στην ΔΠΝ, οδός Λ. Συγγρού 112, 11741 

Αθήνα, όροφος 5ος, αρ. Γραφείου 510 (πρωτόκολλο), το αργότερο μέχρι την  

06/06/2018 και ώρα 10.00πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στις  06/06/2018 και ώρα 

10:00πμ, ενώπιον Επιτροπής Κρίσης του Διαγωνισμού που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, 

στα Γραφεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών Λεωφ. Συγγρού 112, 1ος όροφος                                

(αίθουσα συσκέψεων). 

 

Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 

εταιρειών διακίνησης εντύπων, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιφέρειας 

Νησιών, με ευθύνη του προσφέροντα σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο 

άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον παραδοθούν 

σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω υπηρεσίας, όχι αργότερα από την 

10.00πμ ώρα της  06/06/2018. 

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός 

φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το 

σύνολο των όρων του διαγωνισμού. 

 

1. Περιγραφή αιτούμενων υπηρεσιών - Προϋπολογισμός Έργου – Σύστημα 

Προσφοράς 

1. Οι υπηρεσίες τις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει στον Ανάδοχο αφορούν σε: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. 

 

1 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΠΝ (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 

112) – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ FAN COILS 

 

ΤΕΜ. 
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2 EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΠΝ 

(Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112), ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 35, ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Εξωτερικό μηχάνημα: Kαθαρισμός με χημικό των 

στοιχείων 

Εσωτερικό μηχάνημα: Kαθαρισμός με χημικό των 

στοιχείων κι έλεγχο λειτουργίας 

 

ΤΕΜ. 
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Η εκτέλεση και αποπεράτωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Οι υπηρεσίες που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο θα έχουν αντικείμενο και 

όρους όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο Σύμβασης και τη 

Τεχνική Περιγραφή. 

 

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστάσεις υλικών που δεν είναι 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η 

χρησιμοποίηση υλικών, εξαρτημάτων ή ψυκτικών μέσων των οποίων έχει 

απαγορευθεί η χρήση. 

 

2. Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια 

πενήντα ένα  ευρώ (1.951,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

αποτελεί το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς. 

 

Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 

της τιμής του σχεδίου της οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας και κριτήριο 

ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 

   

 

2. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων: 

Nα διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις για την εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσιών. 

 

Γίνονται δεκτά για υποβολή προσφοράς, με τις προϋποθέσεις της σχετικής 

Πρόσκλησης, Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που 

ασχολούνται με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του απαραιτήτως μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο θα 

αναγράφεται η εξής ένδειξη: 

 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος 

Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης 

κλιματιστικής εγκατάστασης αρμοδιότητας ΔΠΝ με αρ. 

ΔΠΝ/4002294/2018» 

 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω στοιχεία (i, ii, iii, iv): 

 

i. Αντίγραφο Άδειας Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το                              

ΠΔ 1/08.01.13 και των Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών ΕΚ/842/2006 και ΕΚ 303/2008. 

ii. Πιστοποίηση για τη διαχείριση και τη διακίνηση ψυκτικών ρευστών 

(φθοριούχων αερίων). 

iii. Αναλυτική περιγραφή του υγρού που θα χρησιμοποιηθεί για το χημικό 

καθαρισμό, το οποίο δεν είναι επιβλαβές και να κατατεθεί το πιστοποιητικό 

καταλληλότητας.  

iv. Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  





 

4. Κριτήριο Ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών  ορίζεται η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της παροχής 

υπηρεσιών. 

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

προσφέροντες το χαμηλότερο τίμημα, για την ανάθεση θα διενεργηθεί κλήρωση 

μεταξύ τους. 

 

 

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

5. Λόγοι αποκλεισμού συμμετεχόντων 

5.1   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. 

 

5.2   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. 

 

5.3   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. 

 

5.4   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.  

 

5.5   Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 

το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του. 

 

5.6   Εάν ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 

5.7  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. 

 

5.8   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. 

 

5.9  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. 

 

6. Διευκρινήσεις της προσφοράς 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα 

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 

εγγράφων της προσφοράς.  

 

7. Ενστάσεις – Λήψη γνώσης προσφορών – Εμπιστευτικότητα 

7.1 Για την άσκηση ένστασης κατά της Πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

7.2 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

7.3 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. 

 

7.4 Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών                           

Λεωφ. Συγγρού 112, ΤΚ 11741. 

7.5 Oι συμμετέχοντες δύναται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των προσφορών, 

πλην εμπιστευτικών – απορρήτων, κατά το στάδιο αποσφράγισης. 

7.6 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 μονάδος, 





τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

8. Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι υπέρ δημοσίου και 

τρίτων. 

 

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, επιβάλλεται σύμφωνα 

με το άρθρο 375 παρ. 7 ν.4412/2016 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.  

Επίσης, επιβάλλεται για το ΕΣΗΔΗΣ εισφορά υπέρ του Δημοσίου 0,02% επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, με 

αντίστοιχη παρακράτηση σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο. 

 

 

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

αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που θα έχουν 

υποστεί για την υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε 

θα γίνει αποδεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ματαιωθεί η εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσιών σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία. 

 

Τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα συνοδεύουν την Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφορών και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της: 

 

1.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

1.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα Σύμβασης (Συμφωνητικό)  

1.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνική Περιγραφή 

1.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 

 

 

 

 

                                                                          Για το ΔΕΔΔΗΕ /ΔΠΝ 

 

 

                                                                         Δασκαλάκης X. Αντώνης  

                                                                              Διευθυντής ΔΠΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ». 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:………………………………… 

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………… 

 

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

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΠΝ (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 

112) – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ FAN 

COILS 

 

ΤΕΜ. 

 

67 

 

2 EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΥΠΟΥ SPLIT ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΠΝ 

(Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112), ΟΔ. 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 35, ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Εξωτερικό μηχάνημα: Kαθαρισμός 

με χημικό των στοιχείων 

Εσωτερικό μηχάνημα: Kαθαρισμός 

με χημικό των στοιχείων κι έλεγχο 

λειτουργίας 

 

ΤΕΜ. 

 

72 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

Προσφερόμενη Τιμή ανά μονάδα (σε ευρώ) 

για τα Fan Coils: 

…………………………………………………………………………………………(ολογράφως) 

και για τα κλιματιστικά τύπου Split: 

………………………………………………………………………………………..(ολογράφως) 

Συνολικό Συμβατικό Τίμημα (σε ευρώ): …………………………….……………….(ολογράφως) 

 

Οικονομικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας 

(προσαυξήσεις) δε θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 60 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

 





Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΥΠΗΡ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΠΝ 

                                                                                           

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.                  

 ΔΠΝ/ 4002294-2018 

 

Αθήνα σήμερα                 μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται για τη συνομολόγηση της 

παρούσας από τον Τομεάρχη Υποστήριξης ΔΠΝ κ. Μαλλή Κώστα κάτοικο Αθηνών 

που εξουσιοδοτήθηκε από το Διευθυντή της Περιφέρειας Νησιών κ. Δασκαλάκη 

Αντώνη  

και της Εταιρείας  ……………………………… (εφεξής καλούμενη «Εργολάβος ή 

Ανάδοχος»), η οποία εδρεύει …………………, οδός ……………………, και εκπροσωπείται 

νομίμως από τον            κ.                                                                                           

κάτοικο 

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 δε δικαιούται να επικαλεστεί 

οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, τα 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, 

γραπτές ή προφορικές, που έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας 

Σύμβασης, θεωρούνται ανακληθείσες και στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. 

 

Άρθρο 1o 

Αvτικείμεvo της Σύμβασης 

 

1. Με την παρούσα Σύμβαση ο «ΔΕΔΔΗΕ» μετά από την υπ΄αριθ. ΔΠΝ /4002294 

διακήρυξη κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε μειοδότης, αναθέτει σ΄αυτόν 

και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση «Εργασιών συντήρησης κλιματιστικής 

εγκατάστασης της ΔΠΝ – καθαρισμός των fan coils και των κλιματιστικών μονάδων 

τύπου split.» 

 

Η συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΝ 

και θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 

 Καθαρισμός και συντήρηση 72 κλιματιστικών μονάδων τύπου SPLIT της ΔΠΝ 

    Εξωτερικό μηχάνημα : Καθαρισμός με χημικό των στοιχείων 

    Εσωτερικό μηχάνημα : Καθαρισμός με χημικό των στοιχείων, Έλεγχος 

λειτουργίας  

 

 Καθαρισμός 67 τεμαχίων fan coils. 

 

Οι εργασίες για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων είναι οι εξής: 

- Καθαρισμός του συμπυκνωτή της εξωτερικής μονάδας με νερό υπό πίεση 

παρουσία χημικού υγρού. 





- Καθαρισμός του εξατμιστή της εσωτερικής μονάδας με χημικό υγρό και 

νερό. 

- Καθαρισμός του φίλτρου αέρα. 

- Καθαρισμός των φτερωτών των ανεμιστήρων. 

- Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων. 

- Έλεγχος, μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας. 

- Αμπερομέτρηση συμπιεστή. 

- Έλεγχος ηλεκτρικών και ανταπόκριση χειριστηρίου. 

- Ψεκασμός των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό 

υγρό. 

 

 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικό Τίμημα 

 

Το συμβατικό τίμημα του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 1 της 

παρούσας Σύμβασης ανέρχεται σε ………………………..ευρώ (…………….. €) πλέον 

Φ.Π.Α.  

 
Άρθρο 3ο 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου μετά την 

ολοκλήρωση του έργου και αφού προηγηθεί η τελική εκκαθάριση της Σύμβασης, 

από πλευράς τυχόν ζημιών που προκάλεσε ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του 

Έργου. 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει την 24η ημέρα του τρίτου μήνα από την 

παραλαβή του από την αρμόδια υπηρεσία και με την υποβολή των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

 

1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και 

σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο 

όργανο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

2. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

3. Φορολογική Ενημερότητα 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου / 

Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί 

απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

για το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν ή /και τον Υπεργολάβο 

για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

5. Κάθε άλλο έγγραφο το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της Νομοθεσίας. 

 

6. Θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν 4412/2016 διατάξεις 

περί κρατήσεων. 

 

 

Άρθρο 4ο 

Προθεσμίες πέρατος ποινικές ρήτρες 

 

   1. Προθεσμίες πέρατος Έργου. 

 

Η εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου θα γίνει μέσα σε 10 ημέρες, από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

   2. Ποινικές ρήτρες    

 





Ο Ανάδοχος δέχεται να πληρώσει στο ΔΕΔΔΗΕ, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα 

για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστερήσεως (για κλάσμα της εβδομάδας δεν 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού 

τιμήματος των εργασιών που εκτελέστηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή 

αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτή η ποινική ρήτρα 

έχει ως ανώτατο όριο το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος και συμψηφίζεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, αν αυτή η εγγύηση 

καταπέσει. 

 

 

Άρθρο 5ο 

Ασφάλιση του Έργου 

 

Ο Ανάδοχος, πέρα από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να 

συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες), και να διατηρεί και 

να παρακολουθεί, με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις : Ασφάλιση του 

προσωπικού του (Ι.Κ.Α. κλπ), των οχημάτων, των επιβαινόντων στα οχήματά του. 

 

 

Άρθρο 6ο 

Εκχώρηση 

 

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των 

υποχρεώσεων του, που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιαδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, 

χωρίς να έχει γι’ αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 

2. 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 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, αφού πρώτα 

αφαιρεθούν: 

 

α. Κάθε απαίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν 

προέρχεται.    

β. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα έχει δικαίωμα 

να τον εισπράξει από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 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.   

 

3. Σε περίπτωση μιας τέτοιας εκχώρησης, που θα της αναγγελθεί νόμιμα η 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε θα καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και μόνον των 

πληρωμών, που απορρέουν από τη Σύμβαση και τα οποία είναι υποχρεωμένη να 

καταβάλει στον Ανάδοχο αφού πρώτα αφαιρεθούν απ’ αυτά οι απαιτήσεις και 

οφειλές των παραπάνω εδαφίων 2.1, 2.2, και 2.3, που υπάρχουν κατά τον χρόνο 

καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρηθείσας πληρωμής.  

 

Άρθρο 7ο 

Ευθύνες – Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

   1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται : α) για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και 

σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του 

Έργου, β) Για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου, γ) Έναντι 

τρίτων, έναντι του Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και έναντι του δικού του 

Προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε 





ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμα και 

αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 

   2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας και 

όχι περισσότερο από (5) ημέρες τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει 

σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση 

παρακράτηση από τις πληρωμές του. 

  

   3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αποκατάσταση οιασδήποτε 

αστοχίας εμφανισθεί χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.  

 

   4. O Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει εγκεκριμένα χημικά υγρά για 

τον καθαρισμό των συσκευών τα οποία δεν είναι βλαβερά για τους εργαζόμενους 

στον χώρο εργασίας τους. 

 

Άρθρο 8ο 

Καταγγελία της σύμβασης 

 

Σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του Αναδόχου οποιουδήποτε από τους όρους 

της παρούσας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση και να 

καταθέσει εις βάρος του, την Εγγυητική Επιστολή, δικαιούται δε, ανεξάρτητα από 

την κατάπτωση αυτή αποζημιώσεως για οποιεσδήποτε ζημιές της, οι οποίες 

προκλήθηκαν από την παράβαση των συμβατικών όρων της παρούσας εκ μέρους 

του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 9ο 

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 στο ΔΕΔΔΗΕ 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 

απαίτησής του. 

 

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

γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στο  ΔΕΔΔΗΕ οικονομική 

ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 

 

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

το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει δεκτό από το ΔΕΔΔΗΕ, 

περιορίζεται μέχρι του σημείου που ο ΔΕΔΔΗΕ 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 στο ΔΕΔΔΗΕ, 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. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται, το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα 

κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την 

απόφασή του. 

 

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

ΔΕΔΔΗΕ ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην 

παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των 

Αθηνών. 

 

   2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την 

εκτέλεση του έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις 

εντολές του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του έργου. 

 

 

Άρθρο 10ο 

Τροποποίηση Σύμβασης 

 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται χωρίς άλλη προϋπόθεση, η 

τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κάτω από το 

10% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, 

περιλαμβανόμενης της υποκατάστασης, πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 337 του ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 11ο 

Ισχύς της Σύμβασης 

 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από …../..../2018. 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε ο 

ΔΕΔΔΗΕ και το άλλο ο Ανάδοχος. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

          ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                         ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

                                                              

 

 

                                                                                    Κώστας  ΜΑΛΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

1. Καθαρισμός του συμπυκνωτή της εξωτερικής μονάδας με νερό υπό πίεση 

παρουσία χημικού 

υγρού. 

2. Καθαρισμός του εξατμιστή της εσωτερικής μονάδας με χημικό υγρό και νερό. 

3. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα. 

4. Καθαρισμός των φτερωτών των ανεμιστήρων. 

5. Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων. 

6. Έλεγχος, μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας. 

7. Αμπερομέτρηση συμπιεστή. 

8. Έλεγχος ηλεκτρικών και ανταπόκριση χειριστηρίου. 

9. Ψεκασμός των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα  

1. Τα νομιμοποιητικά  στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

προσφορά και συγκεκριμένα: 

1.1. Επί ανωνύμων εταιριών:  

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 αρμοδίου 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, κάτοικος του Δήμου/ευρύτερης περιοχής, 

όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ο οποίος 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

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

1.2. Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:  

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 τυχόν τροποποιήσεών του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων 

αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους 

για δημοσίευση 

δ. Απόφαση του αρμοδίου 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, κάτοικος Δήμου της Αττικής που εξουσιοδοτείται να 

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

είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:  

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.  

γ. Απόφαση του αρμοδίου 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, καθώς και ο 

αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 

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

διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.4. Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.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. Απόφαση του αρμοδίου 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, κάτοικος Δήμου της Αττικής, που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.5. Επί των λοιπών νομικών προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών): 

Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών 

διατάξεων για έκαστο εξ αυτών.    

2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων  φυσικών ή 

νομικών προσώπων, οπότε η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που την αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά 

εξουσιοδοτημένο , επιπλέον:   

α. Συμφωνητικό σύστασης της 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 προμήθειας (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 τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης . 
 

 

 

Β. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού   

 

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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα 

ποινικού μητρώου θα αφορά τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του και εκείνους που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  

α) Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου,  

β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες 

τους διαχειριστές  

γ) Για τις προσωπικές εταιρίες τους διαχειριστές 

 

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

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 

i. Σε πτώχευση. 

ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  

iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για 

αλλοδαπούς). 

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

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.  

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

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. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό 

πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

5.Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι 

αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 

1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

 

 




