
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 

Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου 
Λ Αθηνών 72 185 47, Ν. Φάληρο  
 
 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ- 38 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ :  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) 

και αποψίλωση εξωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) των Κ/Δ, των 

Περιφερειακών Υποσταθμών, και των Υ/Σ 22/6,6 kV που βρίσκονται στην 

Αττική» 

  
 
 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Ζ΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 



 

  



 

 

 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

 

 
 Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης  

 
 Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις) 

Επιχειρήσεων. 

 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  
 

 
 Κοινή Υπεύθυνη δήλωση Αναδόχου –Επιβλέποντα Εργασιών  

 
 Πίνακας Ανάλυσης Προσφερόμενου Τιμήματος  
 (για το τμήμα του έργου πού αφορά τις εργασίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων 

των Κ/Δ & Υ/Σ)  

 Πίνακας Κατανομής Τιμήματος για Ενώσεις (Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις) 
Επιχειρήσεων. 
 

 

 Υπόδειγμα Ταυτότητας Εργαζόμενου Καθαριότητας/ Αποψίλωσης 

 
 
 



 

  



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

Ανοικτή Διαδικασία 

 

Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης  

 

(Καλύπτει την παράγραφο 2.4.3.3 του Τεύχους "Διακήρυξη" με ανοικτή διαδικασία) 

 

Ο υπογράφων .............................................................................. με την ιδιότητά 

μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας 

………………….……………………… δηλώνω υπεύθυνα : 

1.  Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ΔΕΕΔ-38 που αφορά στην Παροχή 

Υπηρεσιών  «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) και 

αποψίλωση εξωτερικών χώρων (δύο φορές τον χρόνο) των Κ/Δ, των 

Περιφερειακών Υποσταθμών, και των Υ/Σ 22/6,6 kV που βρίσκονται στην 

Αττική» 

και ειδικά όλα τα Τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1 του 

Τεύχους "Διακήρυξη" και ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων αυτής και ότι η Προσφορά μου δεν έχει 

Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης   

 

2. Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα σχετικά 

Τιμολόγια, καθώς και όλα τα λοιπά συνημμένα σ' αυτά έγγραφα τα οποία αποτελούν 

τμήμα της προσφοράς μου, την ακρίβεια της οποίας εγγυώμαι σύμφωνα με το άρθρο 

696 του ΑΚ. 

 

3. Ότι η διαμόρφωση των τιμών της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο 

εκπροσωπώ, έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησα στον τόπο της Παροχής 

Υπηρεσιών  , όπου έλαβα πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν 

ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε 

τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών, περιλαμβανομένου 

και του προσδιορισμού των απαιτήσεων της Εργολαβίας σε υλικά προμήθειας μου, 

βάσει της εξέτασης που έκανα όλων των επιτόπου στοιχείων και δεδομένων. 

 



 

4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή 

τροποποιηθεί και αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς μου δεν θα μπορώ ν' 

απαιτήσω μετά την τυχόν ανάθεση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας. 

 

5. Ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από 

τα άρθρα 325 - 329, 1106 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο 

της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών το θεωρώ ως ενδεχόμενο και 

τον αποδέχομαι. 

 

6. Ότι στις τιμές της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο εκπροσωπώ, έχω 

περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές, δασμούς, 

εφαρμοζόμενες κρατήσεις κ.λπ. σε σχέση με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου 

Έργου, όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση, καθώς και το εργολαβικό μου κέρδος. 

 

7. Ότι η προσφορά του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο εκπροσωπώ, θα παραμείνει σε ισχύ 

επί χρονικό διάστημα 360 ημερολογιακών ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία 

για την υποβολή της και ότι παραιτούμαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματός μου προς 

ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς, με οποιοδήποτε τρόπο, 

μορφή ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την υποβολή της στον ΔΕΔΔΗΕ καθ' όλη 

τη διάρκεια ισχύος της. 

 

 

 

Ο Δηλών 

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

1. Επί νομικών προσώπων, η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από τους 
νόμιμους εκπροσώπους της (επί Α.Ε: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, επί 

ΕΠΕ και ΙΚΕ: Όλοι οι Διαχειριστές, επί προσωπικών εταιριών: Όλοι οι 
ομόρρυθμοι εταίροι). 

 

2. Επί φυσικών προσώπων η Υπεύθυνη Δήλωση θα αφορά τον ίδιο τον 
προσφέροντα. 



 

  



 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Κοινοπραξίες ή 
Συμπράξεις) Επιχειρήσεων 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Ν Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 

Σε περίπτωση  Ένωσης (Σύμπραξης/Κοινοπραξίας) Επιχειρήσεων  

(καλύπτει την παράγραφο (καλύπτει την παράγραφο Α.2 του 

Παραρτήματος II της Διακήρυξης) 

 

Τα υπογράφοντα μέλη της Ένωσης (Σύμπραξης/Κοινοπραξίας) για την Παροχή 

Υπηρεσιών  

 

……………………….……………………………………………………………………………  

 

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

 

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

 

δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της 

Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στο ΔΕΔΔΗΕ, από κοινού, 

ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που 

απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση. 

 

 

Ο ι   Δ η λ ο ύ ν τ ε ς 

 

           



 

  



 

 

                                                                                              Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

          ΗΜΕΡ....................... 

Προς το  
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)  
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 
117 43 ΑΘΗΝΑ 
 

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

του ....................................................................................., ο οποίος εδρεύει στην 

................. ............................... παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον 

σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις 

οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ., σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, 

που μας παρέχεται από τα άρθρα 852 έως 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ. 

ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

............................................. ....................................................  ευρώ (……. €) για 

τη συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντος στο Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στον 

ΔΕΔΔΗΕ την ................................................ για την Παροχή Υπηρεσίας 

«……………..………….… ……………………….» σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Τεύχη 

της Διακήρυξης με αριθμό ……-…….. και τυχόν Συμπληρώματα αυτής. 

Η εγγύησή μας αυτή 1αφορά μόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη 

συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντος στο Διαγωνισμό 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 Προσφέροντος για την εκτέλεση της σχετικής 

Σύμβασης. 

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

Προσφέρων έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 

συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 

καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή 

μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας αμέσως μετά από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 

απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 

του Προσφέροντος και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, 

                                                           
1 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής να περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι «καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση και». 



 

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 μας παραμένει σε ισχύ μέχρι την ……………………….., οπότε 

αυτή η εγγυητική θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει 

από την παρούσα εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της 

εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της 

εγγυήσεως. 

  



 

 



 

 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

ΗΜΕΡ.................... 

 

Προς το  
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)  
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 
117 43 ΑΘΗΝΑ 

 

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

του ...................................................................................... o οποίος εδρεύει στην 

..................................................... παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλαχτα, 

από την ένσταση της διζήσεως και της διαιρέσεως, καθώς και από το δικαίωμα να 

προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή 

οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την εγγύηση 

και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 852 έως 856, 862 έως 864 

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

των ...............................................................................….. Ευρώ (…….€) για την 

ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω 

Αναδόχου, τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ’ αριθ. .................... Σύμβαση (αρ. 

διακήρυξης ……….……) και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση 

προς τους όρους της για την κατασκευή την Παροχή Υπηρεσιών 

«…………………………………………………………………..» 

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

Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 

παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε 

αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, 

σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς 

να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση του Αναδόχου 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 μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 

από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 

Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της 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. 



 

 

 

 

  



 

 

Υπόδειγμα κοινής Υπεύθυνης Δήλωσης Αναδόχου- Επιβλέποντα Εργασιών 

 

Υπεύθυνη δήλωση 

Οι υπογεγραμμένοι  1. ..........................................…………… 

 

                             2. ..........................................…………… 

 

δηλώνουμε υπεύθυνα προς το ΔΕΔΔΗΕ εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου "περί 

ψευδούς δηλώσεως" ότι ο πρώτος εξ ημών αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει 

υπεύθυνα και συνεχώς, ως "Επιβλέπων εργασιών",  την επίβλεψη της εκτέλεσης των 

εργασιών της Σύμβασης με αριθμό .................... που θα μας ανατεθούν από το 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Ωσαύτως ο πρώτος εξ ημών αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται 

να αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα εργασιών της παροχής υπηρεσιών, να ειδοποιήσει 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζοντας συγχρόνως τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση, ο δε δεύτερος εξ ημών 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως το ΔΕΔΔΗΕ, τουλάχιστον ένα 

(1) μήνα πριν, για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την άσκηση των πιο πάνω 

καθηκόντων του. 

 

 

 

 

                                                                                                     ΑΘΗΝΑ  

 

 

Οι Υπευθύνως 

Δηλούντες 

 

 

 

Σημείωση : 
 
Συνυποβάλλεται 

πιστοποιητικό ποινικού 
μητρώου του Επιβλέποντα 

εργασιών, εκδοθέν εντός 
του τελευταίου, προ της 
υποβολής της παρούσης, 

τριμήνου. 



 

  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΝΑΛΥΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι : ………….. 

 

Ημερομίσθιο (ημ): ………………. 

 

Ωρομίσθιο  (ημ) x 6/40= 

 

Ωρομίσθιο με επιδόματα (Δ/Χ, Δ/Π, Επ. Αδείας): … x 15/12=(α) 

 

Ασφαλιστικές εισφορές (για ένα εργαζόμενο) :……………….. * (α)= (β)  

(Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι την 31.12.2022 το ποσοστό των ασφαλιστικών 

εισφορών για πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 22,54% και για μερική απασχόληση σε 23,02%)  

 

Σύνολο  ωρομισθίου εργαζομένου          : (α)+(β)= (γ)   

 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ          

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(Συν. ωρομισθίου επί συν. ωρών 

ανά ημέρα) 

6 5 

 

30 

 

(γ)*30 = (δ) 

 

Γ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 44.730 m2 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ m2 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ   

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 44.730 m2 

(δi) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ m2 

(δi/44.730) 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (δ)* 40 =(ε)  

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & 

Λ.ΕΞΟΔΩΝ 

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ   

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)  ΕΤΗ: 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Το Συνολικό τίμημα σε  

ΕΥΡΩ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 

 

 

Μέλη  Ένωσης (Σύμπραξης/Κοινοπραξίας) Επιχειρήσεων  

 
 

 

1.1. …………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 

1.2. …………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

1.3. …………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
 

 

 

 Ελάχιστες Διαστάσεις  5 cm x 8 cm. 

 Ανάρτηση σε εμφανές σημείο στη φόρμα εργασίας. 

 Συμπληρώνεται με το λογότυπο ή/και την επωνυμία του Αναδόχου, τη 

φωτογραφία του εργαζόμενου και στοιχεία ταυτοποίησης όπως Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αριθμό Διαβατηρίου. 

 

 

 

 


