
 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Σ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

 

 
  





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
 

 

ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ : ΓΠΚΔ/4/2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

ΓΔΓΓΗΔ/ΓΠΚΔ/ΠΔΡ. ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ 

 

ελ. 1 από 110 

 

  

 

 

 

 

Α.Γ.Α.Κ. …………….. 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ. 

 

Γηεύζπλζε Ξεξηθέξεηαο 

Θεληξηθήο Διιάδαο 

 

Αξκφδηνο: Σ. Ππληδηξκά 

Ρ 2231041088 

F 2231042811 

E-mail: c.syntzirma@deddie.gr  

 

ΑΟΗΘ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ : ΓΞΘΔ/4/2020 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ:  

Δξγαζίεο Θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ 

θηεξίσλ αξκνδηφηεηαο ΓΞΘΔ/Ξεξ. 

Αιηβεξίνπ (Έδξα Ξεξηνρήο, 

Ξξαθηνξείν Θαξχζηνπ θαη 

πνπξαθηνξεία Θχκεο θαη Πθχξνπ). 

 

 

Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Ξεξξαηβνχ 20 θαη Θαιιηξξφεο 

5 (ζην εμήο ΓΔΓΓΖΔ), δηα ηεο Γηεπζχλζεσο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο πνπ εδξεχεη ζηε 

Ιακία, νδφο 2ν ρικ Λ.Δ.Ν. Ιακίαο – Αζήλαο, έρνληαο ππφςε: 

3. Ρα άξζξα 123 επ. ηνπ λ. 4001/2011 «Γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ 

Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Ξαξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο 

δξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» (Α΄ 179),  

4. Ρν λ. 4412/2016 «Ππκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» (Α΄ 

147),  

5. Ρελ κε αξ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απφθαζε «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

6. Ρν ΠΝΓΗΓ IV πνπ αθνξά ηελ παξνρή εμνπζίαο ππνγξαθήο απνθάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ,  

 

Γηαθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο ζε επξψ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 θαη ζην Ξαξάξηεκα 1 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ ηεο παξνχζαο.  

 

Θαησηέξσ αλαθέξνληαη νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε εμ απηψλ 

ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο πξνζθνξάο. 

Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ 

κλεκνλεχνληαη αλσηέξσ.  
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1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ – ΓΗΘΑΗΥΚΑ 

ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ 

1.1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ θηεξίσλ αξκνδηφηεηαο ηεο 

ΓΞΘΔ/Ξεξηνρήο Αιηβεξίνπ/Έδξα Ξεξηνρήο, Ξξαθηνξείν Θαξχζηνπ θαη πνπξαθηνξεία Θχκεο 

θαη Πθχξνπ» πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη Ξαξάξηεκα 1 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (Θσδηθφο 

Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ γηα ηηο Γεκφζηεο Ππκβάζεηο [CPV] 90919200-4).  

1.2. ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε ζαξάληα έμη   

ρηιηάδεο ελληαθφζηα έλα επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά (46.901,76€), πιένλ θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, γηα παξνρή ππεξεζηψλ έλα (1) έηνο.  

Ρν πνζφ απηφ ζπληζηά ην αλψηαην φξην πξνζθνξάο. Ξξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην σο άλσ 

πνζφ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

1.3. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.  

1.4. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

1.5. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ: Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε κνλνκεξή απφθαζή 

ηνπ εθδηδφκελε θαηά ηελ θαηαθχξσζε ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο:  

α) Λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ κέρξη πνζνζηνχ 30% ηνηο εθαηφ 

ηεο πνζφηεηαο, ρσξίο κεηαβνιή ζηε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο. 

β) Λα κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη  30%.  

Νη κεηψζεηο απηέο επηθέξνπλ αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο θαη είλαη 

ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο δελ δηθαηνχηαη λα εγείξεη άιιεο απαηηήζεηο.  

 

2. ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

2.1. Νη Ξξνζθνξέο  ζα ππνβιεζνχλ κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Γηεχζπλζεο 

Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο, 2ν ρικ Λ.Δ.Ν. Ιακίαο – Αζήλαο, 2νο φξνθνο, ην αξγφηεξν 

κέρξη ηελ 03.09.2020  θαη έσο ώξα 09:00 π.κ. ή κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ηνπο ζηελ 

έδξα ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο έσο ηηο 03.09.2020 έσο ώξα 09:00 π.κ.. Δπί ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ν πξνζθέξσλ έρεη ν ίδηνο ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ηεο πξνζθνξάο 

θαη ν ΓΔΓΓΖΔ δελ έρεη ππνρξέσζε λα παξαιάβεη ηελ πξνζθνξά απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

ζεκείν. 

2.2. Ξξνζθνξά πνπ πεξηέξρεηαη ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ κεηά ηε ιήμε ησλ πην πάλσ πξνζεζκηψλ δελ 

γίλεηαη δεθηή θαη δελ αλνίγεηαη, αιιά επηζηξέθεηαη ζε εθείλνλ πνπ ηελ ππέβαιε.  

 

3. ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ- ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

3.1.  Ζ παξνχζα δηαθήξπμε δεκνζηεχζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ ζηηο 14.08.2020 θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ www.deddie.gr 

απφ ηηο 14.08.2020. 

3.2.  Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

ιάβεη πιήξε γλψζε θαη έρεη απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 3.3  ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: Νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

κπνξνχλ λα δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα 

ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
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πξνζθνξψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail: c.syntzirma@deddie.gr). Αηηήκαηα 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία είηε κε άιινλ 

ηξφπν δελ εμεηάδνληαη. Ν ΓΔΓΓΖΔ ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φια ηα 

αηηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία ην αξγφηεξν (6) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. Νη 

παξερφκελεο δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

 

4. ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

4.1. Απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ν 

Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο. 

4.2. Γλσκνδνηηθφ φξγαλν είλαη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ, ε νπνία είλαη αξκφδηα 

ζε φια ηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ κέρξη θαη ηελ θαηαθχξσζε. 

 

5. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

5.1.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο, ήηνη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

θαζψο θαη ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο/πξνζσξηλέο ζπκπξάμεηο θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα: α) Πε έλα θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   ή β) Πε 

θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), ή γ)  Πε ηξίηεο ρψξεο, πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ Π.Γ.Π.  ή δ) Πε ηξίηεο 

ρψξεο, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξή ή πνιπκεξή 

ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ξξνυπφζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο είλαη ε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο θαη ε 

εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 

5.2. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 74 θαη 306 ηνπ λ. 4412/2016 γηα 

φζν δηάζηεκα ηζρχεη ν απνθιεηζκφο. 

5.3. Δλψζεηο/θνηλνπξαμίεο/πξνζσξηλέο ζπκπξάμεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζιάβνπλ 

νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ. Θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο/πξνζσξηλήο ζχκπξαμεο, ε νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά, επζχλεηαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, ηελ θαηαθχξσζε θαη ηε ζχκβαζε. Ξξηλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκβάζεσο, ε έλσζε/θνηλνπξαμία/πξνζσξηλή ζχκπξαμε πξέπεη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εκπνξηθή θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηελ έλαξμε ηεο 

εκπνξηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ππνβάιεη ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά. 

5.4. Θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο, απηνηειψο ή σο κέινο θνηλνπξαμίαο/έλσζεο/πξνζσξηλήο 

ζχκπξαμεο, κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο δηάηαμεο 

απηήο απνξξίπηνληαη φιεο νη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ ίδην νηθνλνκηθφ θνξέα. 

5.5.  Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο, πνπ απνθιείνληαη ηεο ζπλάςεσο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαηά ην άξζξν 57 ηνπ Ππληάγκαηνο. 
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5.6.  Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη 

θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 

6. ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 

6.1. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ: 

 

6.1.1. ΞΝΗΛΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ: Δθείλνο, εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη  ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

6.1.1.1. Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24-10-2008 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11-11-0088, ζ. 42). 

6.1.1.2. Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25-06-1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο απφθαζεο πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22-07-2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31-07-2003, ζ. 54), 

θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

6.1.1.3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-1995, ζ. 

48), ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ λ. 2803/2000 (Α΄ 48).  

6.1.1.4. Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο πιαίζην 

2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13-06-2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

(ΔΔ L 164 ηεο 22-06-2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 

6.1.1.5. Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26-10-2005, «ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» (EE L 309 ηεο 25-11-

2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ λ. 3691/2008 (Α΄ 166).  

6.1.1.6. Ξαηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 05-

04-2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο πιαίζην 

2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15-04-2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

6.1.2. ΔΘΞΙΖΟΥΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ:  

Δθείλνο πνπ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
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6.1.2.1. Έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ή απνδεηθλχεηαη κε ηα θαηάιιεια κέζα. Αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθέο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή.  

Ν ιφγνο απνθιεηζκνχ παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

6.1.2.2.  Έρνπλ επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ 

πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. 

Νη ππφ αα` θαη ββ` θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

 

6.1.3. ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ:  

Δθείλνο πνπ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

6.1.3.1. Έρεη αζεηήζεη ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε 

ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 

δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα XIV ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Β` ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.3.2. Ρειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (κφλν γηα αιινδαπνχο). Πχκθσλα κε 

ην άξζξν 73 παξ. 5 ηνπ Λ. 4412/2016 κπνξεί ν ΓΔΓΓΖΔ θαηά παξέθθιηζε λα κελ απνθιείεη 

έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 6.1.3.2 ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

6.1.4. Δθείλνο γηα ηνλ νπνίν ν ΓΔΓΓΖΔ δηαζέηεη επαξθείο εχινγεο ελδείμεηο, φηη ζπλήςε 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

6.1.5. Δάλ ππάξρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί 

απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα,  
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6.1.6. Δάλ ππάξρεη κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 280 ηνπ λ. 4412/2016 πνπ δελ κπνξεί λα 

ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

6.1.7.  Δθείλνλ πνπ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, 

πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο 

ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.  

6.1.8. Δάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ απαηηνχληαη ζην άξζξν 16 ηεο 

παξνχζαο.  

6.1.9. Δθείλνλ πνπ επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

6.1.10. Δθείλνλ πνπ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 

ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. Απνθιείνληαη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο νη ππνςήθηεο 

εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ εάλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο, κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά, απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ή δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. 

Δπίζεο απνθιείνληαη απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο νη ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαζαξηζκνχ: αα) νη νπνίεο έρνπλ θεξπρζεί έθπησηεο θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Λ. 3863/2010 κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ββ) ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί 

ε θχξσζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη’ εθαξκνγή ηεο 

παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170) κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

 

6.2. ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: Όηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν, νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ εμεηάδνληαη ζην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο απφ εθείλνπο ηεο παξ. 

6.1.1 αλσηέξσ, πνπ εμεηάδνληαη ζην πξφζσπν ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
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επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ θαη ηδίσο:   

6.2.1.  Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο 

δηαρεηξηζηέο,  

6.2.2.  Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη 

φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,  

6.2.3.   Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

6.3. Όηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε/θνηλνπξαμία/πξνζσξηλή ζχκπξαμε, ε 

ζπλδξνκή θάπνηνπ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ελφο απφ ηα κέιε ηεο ή, θαηά 

πεξίπησζε, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ κέινπο, επάγεηαη απνθιεηζκφ ηεο πξνζθνξάο ηεο 

Δλψζεσο/θνηλνπξαμίαο/πξνζσξηλή ζχκπξαμεο. 

 

6.4. ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΑΜΗΝΞΗΠΡΗΑΠ:   

Νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ησλ 

παξαγξάθσλ 6.1.1., 6.1.2.2. θαη 6.1.3 έσο 6.1.10., κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Φάθειν 

«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηνηρεία, απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη 

φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξ’ φηη ζπληξέρεη ν 

ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπηεί λα θαηαβάιεη 

απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη 

έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε ηξφπν νινθιεξσκέλν, κέζσ ελεξγνχ 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 

πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο αμηνινγνχληαη απφ ην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 

ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο 

πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 

νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο κέινο, ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. Ζ απφθαζε 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 73 

παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηελ 

πεξηέιεπζε ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή ζπλνδεπνκέλνπ απφ 

φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. Κε ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ν ΓΔΓΓΖΔ 

απνθιείεη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ηνλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ θνξέα. 
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7. ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΝΗΝΡΗΘΖΠ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

7.1.  Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη επηπιένλ, ν πξνζθέξσλ:  

7.1.1. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ/ ΡΔΣΛΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ:  

7.1.1.1. Αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή/ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνζθέξνληα 

απαηηείηαη: 

7.1.1.1.1. Λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην κε επάγγεικα ζπλαθέο πξνο ην 

αληηθείκελν ηεο πξνθείκελεο ζπκβάζεσο. 

7.1.1.1.2. Λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξεο έθδνζεο γηα ηηο 

ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ θηεξίσλ, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

7.1.1.1.3. Λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε φκνησλ ζπκβάζεσλ, ε αμία 

ησλ νπνίσλ λα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 46.901,76 Δπξψ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.  

7.1.1.1.4. Λα δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο. 

7.1.1.2. Δπί ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ/ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, ε απαηηνχκελε εκπεηξία 

ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ απαηηείηαη λα ζπγθεληξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ έλα κέινο 

ηεο.  

 

7.2. ΠΡΖΟΗΜΖ ΠΡΗΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΔΠ ΑΙΙΥΛ ΦΝΟΔΥΛ: Γηα ηελ θάιπςε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ν πξνζθέξσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ, πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε απηνχο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή πξέπεη λα απνδείμεη φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 

ηδίσο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο  δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Δάλ ε 

ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίησλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 7.1 ηεο παξνχζαο (πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ ή ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ή κε ηε ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία), ν αληίζηνηρνο ηξίηνο θνξέαο ζα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο, γηα ηηο 

νπνίεο απαηηνχληαη νη αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο.  

7.3. πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, κηα έλσζε/θνηλνπξαμία/ πξνζσξηλή ζχκπξαμε κπνξεί λα 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ. 

 

8. ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ ΚΔΡΝΣΥΛ 

Δπεηδή ην ζπλνιηθφ αληηθείκελν ηεο ζπκβάζεσο, καδί κε ην δηθαίσκα πξναηξέζεσο ηνπ 

άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000,00) επξψ δελ 

απαηηείηαη έιεγρνο ηεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. 

 

9. ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ 

9.1. Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο. 

9.2.  Δθφζνλ δχν ή πεξηζζφηεξνη πξνζθέξνληεο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή θαη είλαη  νη 

πξνζθέξνληεο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε κεηαμχ ηνπο. Ζ θιήξσζε 

δηελεξγείηαη απφ ηελ  αξκφδηα Δπηηξνπή παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
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10. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ – ΞΑΟΑΡΑΠΖ  

10.1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 

κε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ  επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

Ξξνζθνξά, ζηελ νπνία δειψλεηαη κηθξφηεξνο ρξφλνο ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

10.2. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ 

εγγξάθσο ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο.   Πηελ   πεξίπησζε 

απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη νη ινηπνί 

απνθιείνληαη.  

10.3. Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε 

ηεο πξνζθνξάο, o ΓΔΓΓΖΔ δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

  

11. ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή εγγπήζεσο 

ζπκκεηνρήο.  

 

12. ΚΝΟΦΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

12.1. ΓΔΛΗΘΑ 

Νη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηα ειιεληθά. Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά, πνπ ηπρφλ έρνπλ ζπληαρζεί ζε  άιιε γιψζζα, πιελ ηεο ειιεληθήο, πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα ζα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 

πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν 

αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984.  

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έλα (1) πξσηφηππν. Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, λα θέξνπλ εληαία αξίζκεζε θαη λα κνλνγξάθνληαη ζε θάζε ζειίδα 

ηνπο. Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο. Ρπρφλ δηνξζψζεηο ή πξνζζήθεο 

πξέπεη λα είλαη επθξηλείο, λα κνλνγξάθνληαη θαη λα ζθξαγίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά  γίλνληαη δεθηά θαη 

ζε απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ησλ αξρηθψλ εγγξάθσλ, ηφζν δεκνζίσλ φζν θαη 

ηδησηηθψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα δεκφζηα έγγξαθα γίλνληαη δεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ ή λνκίκσο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ηνπο θαη γηα ηα ηδησηηθά έγγξαθα 

γίλνληαη δεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα αληηγξάθσλ πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δεκφζηα 

αξρή ή απφ δηθεγφξν. Γηα ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπή αξρή γίλνληαη δεθηά 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. Ν ΓΔΓΓΖΔ 

πάλησο κπνξεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή πξσηνηχπνπ 

ή επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ. 

Νη πξνζθνξέο πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απφξξηςεο φια ηα ζηνηρεία πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε, 
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«ΘΟΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ», ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο, 

ν αξηζκφο θαη ν ηίηινο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

Ν θάθεινο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηξεηο (3) ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο (Α΄, Β΄ θαη Γ΄) κε ηηο 

ίδηεο αθξηβψο επηζεκάλζεηο ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

12.2. ΦΑΘΔΙΝΠ Α΄ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Ν «Φάθεινο Α΄ - Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» πεξηέρεη: 

12.2.1. Ππκπιεξσκέλν ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.) ζην 

νπνίν ν πξνζθέξσλ επηβεβαηψλεη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο 

παξνχζαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ. Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο 

Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε  απφδεημε κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 6.1.1. γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο, ή, ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν  πνπ ζα εθπξνζσπεί ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

12.2.2. Νη ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο/πξνζσξηλέο ζπκπξάμεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,  ππνβάιινπλ  ην ΡΔΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε απηέο.  

12.2.3. Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίησλ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 7.2. ηεο παξνχζαο, νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ Ρ.Δ..Γ. θαη 

Ρ.Δ..Γ. ζα ππνβάιιεηαη θαη απφ ηνλ ηξίην. 

12.2.4. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 

ζε ππεξγνιάβν, νθείιεη λα ην δειψζεη ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ Ρ.Δ..Γ. θαη εθφζνλ ην ηκήκα 

απηφ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαηεζεί, ηφηε Ρ.Δ..Γ. ππνβάιιεηαη θαη απφ ηνλ ππεξγνιάβν.  

12.2.5. Ρπρφλ ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ πεξηερφκελε ζην ΡΔΓ δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, 

ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ, απνδεηθλχνπλ φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ θαηά ην άξζξν 6.4 ηεο παξνχζαο.  

12.2.6. Ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ απνπζία ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή/θαη ηε ζπλδξνκή ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.  

  

12.3. ΦΑΘΔΙΝΠ Β΄ - ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Ν «Φάθεινο Β΄ - Ρερληθή Ξξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα:   

12.3.1. Ξίλαθα πξνεγνχκελσλ Ππκβάζεσλ, κε ζπλεκκέλεο Δπηζηνιέο έληερλεο θαη 

εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο νη 
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Γηαγσληδφκελνη έρνπλ πινπνηήζεη φκνηεο Ππκβάζεηο. Νη αλαθεξφκελεο Ππκβάζεηο λα 

θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 7.1.1.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην πφδεηγκα Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην 

Ξαξάξηεκα 5. 

12.3.2. Γήισζε ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ησλ φξσλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη Πχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα 4. 

12.3.3. Γήισζε φηη ηα πιηθά θαζαξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζα είλαη εγθεθξηκέλα απφ 

ην Γεληθφ Σεκείν ηνπ Θξάηνπο (Γ.Σ.Θ.).  

12.3.4. Γήισζε φηη απαζρνιείηαη κε ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία (3) ρξφληα, φηη δηαζέηεη ηελ αλάινγε εκπεηξία θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. 

12.3.5. Νπνηαδήπνηε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, επηπιένλ ηερληθά ζηνηρεία.  

 

12.4. ΦΑΘΔΙΝΠ Γ΄ - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Ν «Φάθεινο Γ΄ - Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηέρεη ηα αλαγθαία νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, δειαδή:  

12.4.1. Ρν πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 5 ζπκπιεξσκέλν κε 

ηηκέο κνλάδαο θαη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, εθθξαζκέλεο ζε επξψ θαη γξακκέλεο 

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. 

 

Δπίζεο νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινπλ έγγξαθν ζην 

νπνίν παξαηίζεηαη:  

α) Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν. 

β) Νη εκέξεο θαη νη ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, αληίγξαθν 

ηεο νπνίαο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη. 

δ) Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο 

απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ε) Ρν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

ζη) Ρα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. 

δ) Ρν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην θφζηνο αλαιψζηκσλ, ην 

εξγνιαβηθφ θέξδνο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. 

 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ 

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο 

θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ.  

12.4.2. Νη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγή ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

ζπκβάζεσο.  

Ξξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ξήηξα ηζνηηκίαο μέλνπ λνκίζκαηνο ή νπνηνπζδήπνηε  άιινπο  

φξνπο ή αηξέζεηο απνξξίπηνληαη. 

12.4.3. Πεκεηψλεηαη, φηη νη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη 

επηβαξχλζεηο, εθηφο απφ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ ΓΔΓΓΖΔ κε ηνλ 

ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν εθδφζεσο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ ηνπ παξφρνπ 

ησλ ππεξεζηψλ.  
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13. ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ηδίσο ζε θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

13.1. Αλ δελ ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα ή δελ ππνβιήζεθε  κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ.  

13.2. Αλ ππνβιήζεθε απφ  νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. 

13.3. Αλ ππνβιήζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην νηθνλνκηθφ θνξέα 

είηε απηνηειψο είηε σο κέινο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο/πξνζσξηλήο ζχκπξαμεο.  

13.4. Αλ απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά.  

13.5. Αλ δελ αθνξά ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.  

13.6. Αλ απνθιίλεη νπζησδψο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο  παξνχζαο σο πξνο 

ηε κνξθή ησλ πξνζθνξψλ ή δελ πεξηιακβάλεη φια αλεμαηξέησο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ίδην άξζξν. 

13.7. Αλ ην επάγγεικα πνπ αζθεί ν πξνζθέξσλ, κε ην νπνίν είλαη γξακκέλνο ζην νηθείν 

Δπηκειεηήξην, φπσο δειψλεηαη  ζην ΡΔΓ, δελ είλαη ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηεο 

ζπκβάζεσο. 

13.8. Αλ ν πξνζθέξσλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίηνπ/ηξίησλ θνξέσλ γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θαη είηε ηα θξηηήξηα 

απηά δελ πιεξνχληαη νχηε απφ ηνλ επηθαινχκελν ηξίην είηε δελ απνδεηθλχεηαη φηη ν 

πξνζθέξσλ ζα έρεη πξάγκαηη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο κέζσ ηνπ ηξίηνπ. 

13.9. Αλ ζε απηή δειψλεηαη δηάξθεηα ηζρχνο κηθξφηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε ζην άξζξν 

10 ηεο παξνχζαο.  

13.10. Αλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ε ηηκή δελ είλαη εθθξαζκέλε ζε επξψ ή πεξηέρεη 

φξνπο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ή ξήηξα μέλνπ λνκίζκαηνο ή άιινπο νπνηνπζδήπνηε 

φξνπο κε πξνβιεπφκελνπο ζηελ παξνχζα.  

13.11. Αλ πεξηέρεη αληίθξνπζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ή επηθχιαμε ή αίξεζε ή 

αλ δελ πξνθχπηεη απφ απηή κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή θαη ε πιήξεο απνδνρή φισλ 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. 

13.12. Αλ πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, πνπ δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζεο ή δηφξζσζεο θαηά ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο ή, αλ θαη επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζεο ή δηφξζσζεο, ν πξνζθέξσλ δελ ηηο απνθαηάζηεζε ή δελ έδσζε ηθαλνπνηεηηθέο 

εμεγήζεηο.  

13.13. Αλ παξαβηάδεη ή δελ θαιχπηεη πιήξσο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο.  

13.14. Αλ ν  πξνζσξηλφο Αλάδνρνο παξαιείςεη ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή 

φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαηά ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. 

13.15. Αλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή απνθαιχπηεηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζε άιια νπνηαδήπνηε 

ζηνηρεία, πιελ ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

13.16. Αλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή νδεγεί ζε ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

13.17. Αλ δελ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο απαγνξεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 

57 ηνπ Ππληάγκαηνο.  
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14. ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

14.1. Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεί λα θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε 

ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο 

πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, φπσο 

ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη 

ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ  θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο 

απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε 

αληηγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ 4250/2014,  

κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα,   πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη 

σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκα θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ 

ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Ζ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε απηή δελ κπνξεί 

λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα 

επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο.  

14.2. Ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεί επίζεο, κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, λα δεηήζεη έγγξαθε δηεπθξίληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο, ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, 

επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ν ΓΔΓΓΖΔ θξίλεη 

φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αλάζεζεο θαη δελ πξέπεη λα 

πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε 

ηηο ινηπέο.  

14.3. Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ θαηά ηα αλσηέξσ δίδεηαη νπσζδήπνηε ζηνλ 

πξνζθέξνληα, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ή ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.  

 

15. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

15.1. Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη ζε εληαίν 

ζηάδην.  

15.2. ΞΑΟΑΙΑΒΖ: Ζ Δπηηξνπή θαη’ αξρήλ παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 

ζε απηή θαη θαηαγξάθεη ηελ επσλπκία ησλ πξνζθεξφλησλ ζην Ξξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο 

Ξξνζθνξψλ, θαηά ζεηξά παξάδνζεο. Ακέζσο κεηά ηελ εθπλνή ηεο ψξαο ιήμεο παξαιαβήο 

πξνζθνξψλ, ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο παξαιακβάλεη απφ ηελ πεξεζία ηνπ Ξξσηνθφιινπ 

ηηο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί εθεί θαη θαηαγξάθεη ζην Ξξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο ηηο 
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επσλπκίεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθεξφλησλ, νπφηε θαη θεξχζζεη πεξαησκέλε ηε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

15.3. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ/ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ: Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο 

Θχξηνπο Φαθέινπο Ξξνζθνξψλ κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί νη πξνζθνξέο θαη 

ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ Φαθέισλ Α΄ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»), Β΄ («Ρερληθή 

Ξξνζθνξά») θαη Γ΄ («Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»). Κεηά απνζθξαγίδνληαη ν Φάθεινο Α΄ 

(«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»), ν Φάθεινο Β΄ («Ρερληθή Ξξνζθνξά») θαη ν Φάθεινο Γ΄ 

(«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά») θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζε απηνχο. Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ απηψλ δηθαηνχληαη 

λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο ή εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηνχο 

πξφζσπα.  

15.4. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη 

«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» θαη ζπληάζζεη αληίζηνηρν πξαθηηθφ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη 

πξνζθέξνληεο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,  νη ηερληθέο πξνζθνξέο, νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, θαηά ζεηξά  

θαηάηαμεο  θαη κε ην νπνίν εηζεγείηαη γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο 

απαξάδεθηεο θαη εθείλεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο σο παξαδεθηέο, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηειηθή θαηάηαμε ησλ παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ. 

15.5. Ζ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαβηβάδεηαη ζηνλ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο 

Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο ν νπνίνο απνθαζίδεη. 

15.6. Γηεπθξηλίζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο θαζψο θαη νη απαληήζεηο ησλ 

πξνζθεξφλησλ ζε απηέο δεηνχληαη θαη ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Νη δηεπθξηλίζεηο πνπ 

δεηήζεθαλ απφ νξηζκέλν πξνζθέξνληα θαζψο θαη ε απάληεζή ηνπο ζε απηέο θνηλνπνηνχληαη 

ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

15.7.  Όζνη ππέβαιαλ πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο θαη ησλ πξνζθνξψλ ησλ 

ινηπψλ πξνζθεξφλησλ. Δμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα γλψζεο εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ηα νπνία ν πξνζθέξσλ έρεη ραξαθηεξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ σο εκπηζηεπηηθά, 

ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ. Γηα λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ ν 

ραξαθηεξηζκφο ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο σο εκπηζηεπηηθψλ, πξέπεη  ζηνλ νηθείν ππνθάθειν 

λα πεξηιακβάλεηαη θαη  ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ξεηά φιεο νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη νη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ε 

ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία είλαη εκπηζηεπηηθή. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή 

ηεο. 

15.8.   Αλ ν έιεγρνο ησλ Φάθεισλ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ απνβεί αξλεηηθφο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο καηαηψλνληαη. 

15.9. Ν ΓΔΓΓΖΔ, ακέζσο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη 
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πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ πξνζθεξφλησλ. Ρν 

πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. Πε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ν ΓΔΓΓΖΔ 

δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 

16. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  

16.1. Κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε αξκφδηα Δπηηξνπή   

θαιεί ηνλ  πξνζθέξνληα κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά  Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ κέζα ζε 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εηδνπνίεζεο.  

16.2. Ρα δηθαηνινγεηηθά  πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ είλαη ηα αλαθεξφκελα ζην Ξαξάξηεκα 7 

ηεο παξνχζαο. 

16.3. Ρα δηθαηνινγεηηθά  πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν πνπ θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, λα  ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα  

ζα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 

πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν 

αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984, εθφζνλ ηα έγγξαθα απηά εθδίδνληαη απφ Αξρέο ζπκβαιιφκελσλ ζηε Πχκβαζε 

ηεο Σάγεο  θξαηψλ. 

Ν θάθεινο απηφο θέξεη ηηο ελδείμεηο: 

«ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ  ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΞΘΔ/4/2020 

Δπσλπκία, Έδξα Ξξνζθέξνληνο: … 

Πεκείσζε: Λα κελ αλνηρζεί παξά κφλν απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ» 

16.4. Κέζα ζε  έμη (6) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  Ξξνζσξηλνχ 

Αλαδφρνπ, ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ Φάθειν θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηή πξνζθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπ. 

16.5. Αλ δελ ππνβιεζνχλ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα ππνβάιεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία απηή, εθφζνλ ε 

παξάηαζε αηηηνινγείηαη επαξθψο.  

16.6. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ή απφ ηνλ έιεγρφ ηνπο πξνθχςεη, φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  ην ΡΔΓ 

πεξί κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ζπλδξνκήο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 

ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο παξνχζαο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή,   απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία κε  ηελ θιήζε ηνπ επφκελνπ ζε 

ζεηξά θαηάηαμεο πξνζθέξνληνο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ  θαη 

νχησ θαζ’ εμήο.  Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα ηα 
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δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή δελ ππέβαιε αιεζή θαη αθξηβή δήισζε, ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

16.7. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηνλ Γηεπζπληή 

Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο, σο απνθαηλφκελν φξγαλν γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο είηε 

θαηαθχξσζεο είηε καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Ρα πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ 

θνηλνπνηνχληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο. 

 

17. ΝΤΗΓΔΛΔΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ 

17.1. Αλ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο επέιζνπλ ή θαηαζηνχλ γλσζηέο ζηνλ 

πξνζθέξνληα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 6 

θαη 7 ηεο παξνχζαο («Ιφγνη Απνθιεηζκνχ» - «Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο») θαη ηηο νπνίεο ν 

πξνζθέξσλ δήισζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ΓΔΓΓΖΔ 

ακειιεηί θαη πάλησο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαηά ην άξζξν  16 ηεο παξνχζαο.  

17.2. Πηελ πεξίπησζε έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηηο αλσηέξσ κεηαβνιέο ε 

πξνζθνξά, εθφζνλ δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, απνξξίπηεηαη.  

  

18. ΑΞΝΦΑΠΖ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ  

18.1. Δθφζνλ ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  

απνβαίλεη ζεηηθφο, ν Γηεπζπληήο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο σο απνθαηλφκελν φξγαλν 

εθδίδεη ηελ πξάμε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ.  

18.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζψο θαη ηα πξαθηηθά απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ θνηλνπνηνχληαη ακέζσο ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο επί απνδείμεη κε ηνλ 

πξφζθνξν θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ηξφπν θαη εηδηθφηεξα κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν ή ηαρπδξνκηθά.  

 

19. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ  

19.1. Πε έλζηαζε ππφθεηληαη ε δηαθήξπμε, ε απφθαζε απνδνρήο ή απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

θαζψο θαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

19.2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δηδηθά νη 

ελζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιινληαη  ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Ν ΓΔΓΓΖΔ απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο. Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο.  Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ν ΓΔΓΓΖΔ απνθαζίδεη ζε 

θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 
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20. ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

20.1. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε κέρξη ηελ θαηαθχξσζε. Καηαίσζε κπνξεί λα απνθαζηζζεί, ηδίσο ζηηο 

αθφινπζεο: 

20.1.1. Αλ κεηαβιήζεθαλ νη αλάγθεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ σο πξνο ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο.  

20.1.2. Αλ ε  πξνζθνξά θξίλεηαη σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε.  

20.1.3. Αλ δελ αλαπηχρζεθε επαξθήο αληαγσληζκφο ή αλ ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη έγηλε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ  πξνζθεξφλησλ ή άιιε πξνζπάζεηα λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

20.1.4. Αλ ε δηαδηθαζία αλάζεζεο δηεμήρζε παξάηππα. 

20.1.5. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ζνβαξνχ ιφγνπ πνπ επηβάιιεη ηε καηαίσζε. 

20.2. Πε πεξίπησζε καηαίσζεο νη  πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο.  

 

21. ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΚΔ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ 

21.1. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη εθφζνλ δελ αζθεζνχλ 

εκπξφζεζκα ελζηάζεηο ή εθφζνλ απηέο απνξξηθζνχλ, ν ΓΔΓΓΖΔ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα 

ππνβάιεη ηελ εγγχεζε   θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα 3 θαη λα ππνγξάςεη ηε 

ζχκβαζε κέζα ζε πξνζεζκία  δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.   

21.2. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα γηα λα ππνβάιεη ηελ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο θαη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε δηαδηθαζία 

θαηαθχξσζεο επαλαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 κε ηνλ πξνζθέξνληα, πνπ 

πξνζέθεξε ηελ ακέζσο επφκελε θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα λα ππνβάιεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη λα 

ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

 

22. ΠΚΒΑΠΖ - ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ 

22.1. Νη   φξνη ηεο ζπκβάζεσο κεηαμχ ΓΔΓΓΖΔ θαη αλαδφρνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν 

ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα 8 «πφδεηγκα Πχκβαζεο».  

22.2.   Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπκβάζεσο, κεηά ηε ζχλαςή ηεο, κπνξεί λα γίλεη κφλν κε θνηλή 

ζπκθσλία κεηαμχ ΓΔΓΓΖΔ θαη αλαδφρνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαθνξνπνηεί 

νπζησδψο ην ραξαθηήξα ηεο ζπκβάζεσο θαηά ην άξζξν 337 ηνπ λ. 4412/2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
 

 

ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ : ΓΠΚΔ/4/2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

ΓΔΓΓΗΔ/ΓΠΚΔ/ΠΔΡ. ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ 

 

ελ. 20 από 110 

 

  

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ: 

Δπηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα παξαξηήκαηα, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο: 

 

1. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

 

Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ θηεξίσλ αξκνδηφηεηαο ΓΔΓΓΖΔ/ΓΞΘΔ/Ξεξηνρήο 

Αιηβεξίνπ (Έδξα Ξεξηνρήο, Ξξαθηνξείν Θαξχζηνπ θαη πνπξαθηνξεία Θχκεο θαη Πθχξνπ), 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 2.037 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνuο 

παξαθάησ ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΡΖΟΗΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ. 

 

 Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ησλ ππφςε θηεξίσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, απαηηείηαη ειάρηζην 

πξνζσπηθφ πέληε (5) αηφκσλ, ηα νπνία ζα απαζρνινχληαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

γξαθείσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα απαζρνιείηαη σο εμήο: 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ Γξαθείσλ ηεο Έδξαο ηεο Ξεξηνρήο απαηηείηαη ειάρηζην πξνζσπηθφ 

ελφο (1) αηφκνπ επί 8 (νθηψ) ψξεο εκεξεζίσο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ελφο (1) αηφκνπ 

επί 4 (ηέζζεξηο) ψξεο εκεξεζίσο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ Γξαθείσλ ηνπ Ξξαθηνξείνπ Θαξχζηνπ απαηηείηαη ειάρηζην πξνζσπηθφ 

ελφο (1) αηφκνπ επί 4 (ηέζζεξηο) ψξεο εκεξεζίσο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ Γξαθείσλ ηνπ πνπξαθηνξείνπ Θχκεο απαηηείηαη ειάρηζην πξνζσπηθφ 

ελφο (1) αηφκνπ επί 2 (δχν) ψξεο 3 (ηξεηο) θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ Γξαθείσλ ηνπ πνπξαθηνξείνπ Πθχξνπ απαηηείηαη ειάρηζην 

πξνζσπηθφ ελφο (1) αηφκνπ επί 2 (δχν) ψξεο 3 (ηξεηο) θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 

Ν ειάρηζηνο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ην 

δεισζέληα αξηζκφ θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πίλαθα θηεξίσλ. 

 

 Ρα κέζα θαη πιηθά θαζαξηφηεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Σαξηηά πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο θαη πγξφ ζαπνχλη ρεξηψλ δηαηίζεληαη απφ ην ΓΔΓΓΖΔ.  

 

 Έθηαθηνο θαζαξηζκφο ζπλνιηθά ή κεξηθά ζα γίλεηαη θάζε θνξά πνπ παξνπζηάδεηαη έθηαθηε 

αλάγθε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη επίζεο απφ 

απηφλ. Ζ ακνηβή ηεο έθηαθηεο εξγαζίαο ζα ππνινγίδεηαη πάληα ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο 

ζρεηηθήο Πχκβαζεο ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έθηαθηε εξγαζία θαη ρσξίο λα κπνξεί ν αλάδνρνο λα αηηεζεί αχμεζε ηεο ηηκήο 

πξνζθνξάο ηνπ ή άιιεο παξνρέο. 
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ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΡΖΟΗΥΛ  ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ  ΘΡΖΟΗΥΛ 

 

 

Α/Α 

 

 

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ ΚΝΛΑΓΑ 

 

Ρ.Κ 
ΠΣΛΝΡΖΡΑ 

ΘΑΘΑΟΗΠΚΥΛ 

1. Ξεξηνρή Αιηβεξίνπ 1.409 ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝΠ 

2. Ξξαθηνξείν Θαξχζηνπ  304 ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΝΠ 

3. πνπξαθηνξείν Θχκεο 150 3 ΖΚΔΟΔΠ / ΔΒΓΝΚΑΓΑ 

4. πνπξαθηνξείν Πθχξνπ  174 3 ΖΚΔΟΔΠ / ΔΒΓΝΚΑΓΑ 

 ΠΛΝΙΝ 2.037  

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ  ΘΡΖΟΗΥΛ 

 

 

ΘΡΖΟΗΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΔΓΟΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ, ΞΟΑΘΡΝΟΔΗΝ ΘΑΟΠΡΝ ΘΑΗ 

Ξ/ΟΔΗΥΛ ΘΚΖΠ ΘΑΗ ΠΘΟΝ 

 

Γεληθφο θαζαξηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ γξαθείσλ-ληνπιαπηψλ, ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ, 

ηνίρσλ, δαπέδσλ, θαξεθιψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 

ΓΗΑ ΡΝΛ  ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΘΔ ΚΔΟΑ 

 

ΓΟΑΦΔΗΑ, ΣΥΟΝΗ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

1. Θαζάξηζκα ησλ ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ, γξαθείσλ, ξαθηψλ, βηβιηνζεθψλ,  

    κε βξεγκέλν παλί (ηχπνπ βεηέμ). 

2. Άδεηαζκα  φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο (θαιά    

    δεκέλεο) .Ππγθέληξσζε απηψλ θαη κεηαθνξά ζηνπο θάδνπο απνξξηκάησλ. 

3. Ρνπνζέηεζε θαζαξψλ ζαθνπιψλ ζε φια ηα θαιάζηα αρξήζησλ. 

4. Μεζθφληζκα ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη κηθξναληηθεηκέλσλ πνπ   

    βξίζθνληαη ζηα γξαθεία (ζθξαγηδνζηάηεο, εκεξνιφγηα θιπ) 

5. Θαζάξηζκα ζεκαδηψλ απφ δάρηπια ζε ηνίρνπο, πφξηεο, δηαρσξηζηηθά ηδάκηα,  

    βηηξίλεο, επηθάλεηεο γξαθείσλ θάλνληαο ρξήζε θαη εηδηθνχ πγξνχ. 

6. Πθνπγγάξηζκα φισλ ησλ γξαθείσλ θαη ρψξσλ πξνζσπηθνχ. 

7. Πθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα ησλ ρψξσλ εηζφδσλ. 

8. Πθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα ησλ δηαδξφκσλ θαη ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ. 

  9. Πθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα αλειθπζηήξα.    





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
 

 

ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ : ΓΠΚΔ/4/2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

ΓΔΓΓΗΔ/ΓΠΚΔ/ΠΔΡ. ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ 

 

ελ. 22 από 110 

 

  

 

 

   10. Μεζθφληζκα θαη ζθνχπηζκα ηα εζσηεξηθά πξεβάδηα ησλ παξαζχξσλ. 

 

Λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θαζάξηζκα γσληψλ θαη ρψξσλ γχξσ απφ ςχθηεο, 

θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα θιπ. 

 

 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

1. Θαζάξηζκα ηδακηψλ. 

2. Θαζαξηζκφο ησλ γξαθείσλ, ληνπιαπηψλ θαη φισλ ησλ επίπισλ γεληθά ζε φιεο ηνπο ηηο 

πιεπξέο (επάλσ θαη πιατλά). 

3. Θαζαξηζκφο ησλ αμεζνπάξ ησλ γξαθείσλ, ησλ ππνπνδίσλ θαη ησλ θαζηζκάησλ πιάηε, 

βάζεηο, ηξνρνί θ.ι.π..  

4. Γπάιηζκα φισλ ησλ δαπέδσλ (κάξκαξα-κσζατθά) κε θαηάιιειν πγξφ.      

5. Ξιχζηκν φισλ ησλ ηνίρσλ ησλ ηνπαιεηψλ. 

6. Μεζθφληζκα ησλ θάδξσλ, πηλάθσλ δσγξαθηθήο. 

7. Θαζάξηζκα ησλ ιεθέδσλ απφ ηνπο ηνίρνπο. 

8. Πθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ βεξαληψλ. 

9. Θαζαξηζκφο πξναχιησλ ρψξσλ 

 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΚΖΛΗΑΗΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

1. Μεζθφληζκα θαη πιχζηκν φισλ ησλ ληνπιαπηψλ, εξκαξίσλ, ξαθηψλ, βηβιηνζεθψλ 

κέρξη θαη 3 κέηξα χςνο. 

2. Θαζάξηζκα, γπάιηζκα, πηλάθσλ, βηβιηνζεθψλ, βηηξηλψλ, ληνπιαπηψλ. 

3. Κεηαθίλεζε φζσλ επίπισλ κεηαθηλνχληαη θαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ πίζσ θαη θάησ 

απφ απηά. 

4. Ξιχζηκν φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ θαη απνξξηκκάησλ κέζα θαη έμσ. 

5. Θαζαξηζκφο φισλ ησλ πεξζίδσλ αινπκηλίνπ. 

6. Θαζαξηζκφο ησλ ςπγείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα θπιηθεία. 

 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ 

Ν θαζαξηζκόο ησλ ηνπαιεηώλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά ρσξίο θακία εμαίξεζε. 

 

Θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε φισλ ησλ ρψξσλ πγηεηλήο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο ρσξίο λα είλαη πεξηνξηζηηθέο. 

 

1. Πθνχπηζκα ησλ δαπέδσλ ηνπαιεηψλ 

2. Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ θαη ηνπνζέηεζε ζαθνχιαο.  

3. Θαζάξηζκα ησλ ιεθαλψλ κέζα θαη έμσ θαη απνιχκαλζε κε εηδηθφ πγξφ. 

4. Θαζάξηζκα ληπηήξσλ θαη κπαηαξηψλ, ζθνχπηζκα θαη γπάιηζκα κεηάιισλ. 

5. Θαζάξηζκα κε εηδηθφ πγξφ φισλ ησλ θαζξεπηψλ. 

6. Πθνπγγάξηζκα φισλ ησλ ηνπαιεηψλ  κε ρξήζε απνιπκαληηθνχ. 

7. Ρνπνζέηεζε ρεηξνπεηζεηψλ , ραξηηνχ πγείαο θαη ζαπνπληψλ. 

 

ΘΑΘΔ ΔΜΗ (6) ΚΖΛΔΠ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζην ηξίςηκν θαη γπάιηζκα  ησλ δαπέδσλ ησλ 

ρψξσλ ησλ γξαθείσλ, κε εηδηθφ πγξφ (παξθεηίλε δηαξθείαο) θαη  πηεζηηθά κεραλήκαηα 

πςειήο πίεζεο δεζηνχ-θξχνπ φπνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο. Δάλ ππάξρεη αλάγθε νη 

παξαπάλσ εξγαζίεο ζα γίλνληαη πην ζπρλά.  
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ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ: 

 

Πε θαζεκεξηλή βάζε,  γέκηζκα ζαπνπλνζεθώλ, γέκηζκα ησλ ζεθώλ κε 

ρεηξνπεηζέηεο θαη ηνπνζέηεζε ραξηηνύ πγείαο. 

Ρα κέζα - πιηθά, ζαθνύιεο, πγξά θαζαξηζκνύ θ.ι.π βαξύλνπλ ηνλ εξγνιάβν.  

 

     Σαξηηά πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο θαη  πγξό ζαπνύλη ρεξηώλ δηαηίζεληαη από   
     ηνλ ΓΔΓΓΖΔ.   

α) Νη παξαπάλσ εξγαζίεο απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην θαζαξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

ηνπ θηεξίνπ ζην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη κηθξνεξγαζίεο πνπ ηπρφλ ρνπλ παξαιεθζεί. 

 

β) Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ    θαζεκεξηλψλ 

θαζαξηζκψλ ζα εθηεινχληαη θαη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη φηη δελ 

εθηειέζζεθαλ ζσζηά απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε ακνηβή.    

 

Β. ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Ξεξηνρή Αιηβεξίνπ/Έδξα – Λ. Θνπβαξά 8 - 10, Αιηβέξη 

Ξεξηνρή Αιηβεξίνπ/Ξξαθηνξείν Θαξχζηνπ  – Γηνλπζίνπ 86, Θάξπζηνο 

Ξεξηνρή Αιηβεξίνπ/πνπξαθηνξείν Θχκεο – Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ, Θχκε  

Ξεξηνρή Αιηβεξίνπ/πνπξαθηνξείν Πθχξνπ – Ξεξηνρή Πιήλα, Πθχξν 

  

Γ. ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

Έλα (1) έηνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε δηθαίσκα 

πξναίξεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5. ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 

Γ. ΔΙΑΣΗΠΡΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Σψξνο Άηνκα Ππρλφηεηα θαζαξηζκνχ 
Ώξεο αλά 

Άηνκν 
Υξάξην 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/Έδξα 1 
Θαζεκεξηλά 

Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή 
8 

07:00 κ.κ. 

15:00 κ.κ. 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/Έδξα 1 
Θαζεκεξηλά 

Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή 
4 

12:00 κ.κ. 

16:00 κ.κ. 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/ 
 Ξξαθηνξείν Θαξχζηνπ  1 

Θαζεκεξηλά 

Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή 
4 

07:00 κ.κ. 

11:00 κ.κ. 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/  
πνπξαθηνξείν Θχκεο  1 3 Ζκέξεο/Δβδνκάδα 2 

13:00 κ.κ. 

15:00 κ.κ. 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/  

πνπξαθηνξείν Πθχξνπ  1 3 Ζκέξεο/Δβδνκάδα 2 
13:00 κ.κ. 

15:00 κ.κ. 
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2.    ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Α. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ 

 

ΓΔΛ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ 

 

Β. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΛΥΠΖΠ / ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ 

 

ΓΔΛ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ 

  





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
 

 

ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ : ΓΠΚΔ/4/2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

ΓΔΓΓΗΔ/ΓΠΚΔ/ΠΔΡ. ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ 

 

ελ. 25 από 110 

 

  

 

 

2. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Ξξνο 

ην ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ                           Ζκεξνκελία : 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ. (ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.) 

Ξεξξαηβνχ 20 & Θαιιηξφεο 5, ΑΘΖΛΑ Ρ.Θ. 117 43 

 

1. Παο γλσξίδνπκε φηη, παξαηηνχκελνη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ 

επεξγεηήκαηνο ηεο δίδεζεο, θαη απφ ην δηθαίσκά καο λα ζαο πξνβάινπκε φιεο ηηο 

νπνηεζδήπνηε αθφκε θαη κε πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ πξσηνθεηιέηε, ηδηαίηεξα δε θάζε 

άιιε έλζηαζε απφ ηα άξζξα 852-856, 862-864 θαη 865-869 ηνπ  Αζηηθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη 

απφ ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα καο πνπ απνξξένπλ απφ ηα πην πάλσ άξζξα, εγγπφκαζηε, κε ηελ 

παξνχζα ξεηά, ακεηάθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα θαη επζπλφκαζηε έλαληί ζαο εηο νιφθιεξνλ θαη 

σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ Ξξνκεζεπηή ζαο 

....................................................................................................... πνπ εδξεχεη ή 

θαηνηθεί 

................................................................................................................................

.............. 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ      

...................................................................................................... 

(€                         ) γηα ηελ αθξηβή, πηζηή θαη εκπξφζεζκε εθπιήξσζε φισλ ησλ 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε ν ελ ιφγσ Ξξνκεζεπηή ζαο, ζχκθσλα κε 

ηε Πχκβαζε πνπ ζπλνκνιφγεζε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 

................................................................................... 

................................................................................................................................

......................... 

κε αξηζκφ ......................................... αληίγξαθν ηεο νπνίαο καο παξαδφζεθε, βεβαηψλεηαη 

δε κε ηελ παξνχζα ή ιήςε ηνχηνπ. 

 

 

2. Πηελ πεξίπησζε πνπ, ιφγσ ηεο παξαπάλσ εγγχεζεο, απνθαζίζεηε θαηά ηελ ειεχζεξε 

θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο, ηελ νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε, φηη ν ελ ιφγσ Ξξνκεζεπηήο 

παξέβε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ έρεη αλαιάβεη κε ηελ πην πάλσ ζχκβαζε, 

ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα ηελ ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε 

ακέζσο θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, νιφθιεξν ή κέξνο απηνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη κφιηο καο ην δεηήζεηε, ρσξίο λα απαηηείηαη γηα απηή ηελ 

πιεξσκή νπνηαδήπνηε εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ παξαπάλσ 

Ξξνκεζεπηή θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ ζρεηηθή έλζηαζε επηθχιαμε ή 

πξνζθπγή ηνπ Ξξνκεζεπηή ζε δηαηηεζία ή ζε δηθαζηήξηα κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε απηήο 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ζέζε απηήο ζε δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

 

3. Γειψλνπκε αθφκε φηη ε εγγχεζε καο απηή ζα ηζρχεη κέρξη λα εθπιεξψζεη ν 

Ξξνκεζεπηήο ζαο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε κε ηελ παξαπάλσ Πχκβαζε θαη κε ηα 

ζπκπιεξψκαηά ηεο πνπ δελ πξνζαπμάλνπλ ην αξρηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη κέρξη λα καο 
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επηζηξαθεί απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο πνπ ζα καο απαιιάζζεη 

απφ απηήλ ηελ εγγχεζε. 

Ρφπνο έθδνζεο, εκεξνκελία 
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3. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΓΖΙΥΠΖΠ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΝΟΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΘΑΗ ΠΚΒΑΠΖΠ. 

 

Α. ΓΖΙΥΠΖ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

 

 Ν ππνγξάθσλ (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.) 

ππνβάιισ πξνζθνξά γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ ΓΞΘΔ/4/2020 ηεο 

πεξεζίαο ζαο.  

 Κε ηελ παξνχζα δειψλσ φηη έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηεο ζχκβαζεο, ηνπο νπνίνπο έρσ κειεηήζεη κε πξνζνρή, θαη φηη ηνπο απνδέρνκαη 

αλεπηθχιαθηα. 

 

Ζκεξνκελία: ………………. 

πνγξαθή/Πθξαγίδα: ……………… 

 

Β. ΓΖΙΥΠΖ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

 

 Ν ππνγξάθσλ (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), κε ηελ 

ηδηφηεηά κνπ σο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο (επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, 

έδρα, Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.) ππνβάιισ πξνζθνξά γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ 

ΓΞΘΔ/4/2020 ηεο πεξεζίαο ζαο.  

 Κε ηελ παξνχζα δειψλσ φηη έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηεο ζχκβαζεο, ηνπο νπνίνπο έρσ κειεηήζεη κε πξνζνρή, θαη φηη ηνπο απνδέρνκαη 

αλεπηθχιαθηα. 

 

Ζκεξνκελία: ………………. 

πνγξαθή/Πθξαγίδα: ……………… 

 

 

 

Γ. ΓΖΙΥΠΖ ΔΛΥΠΖΠ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ/ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ  

ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

 

Νη ππνγξάθνληεο:  
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1. (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 2. (όνομα – επώνσμο – 

πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 3. (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – 

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), κε ηελ ηδηφηεηά καο σο λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξηψλ:  

1.  (επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, 

 έδρα, Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 2. (επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 3. 

(επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), νη νπνίεο δπλάκεη ηνπ απφ 

…………… ζπκθσλεηηθνχ έρνπλ ζπζηήζεη έλσζε/θνηλνπξαμία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 

δηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ ΓΞΘΔ/4/2020 ηεο πεξεζίαο ζαο, ππνβάιινπκε ηελ 

πξνζθνξά ηεο ελψζεσο/θνηλνπξαμίαο ζηνλ δηαγσληζκφ απηφ.  

 Κε ηελ παξνχζα δειψλνπκε φηη έρνπκε ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο, ηνπο νπνίνπο έρνπκε κειεηήζεη κε πξνζνρή, θαη φηη ηνπο 

απνδερφκαζηε αλεπηθχιαθηα. 

 

Ζκεξνκελία: ………………. 

1. πνγξαθή/Πθξαγίδα: ……………… 

2. πνγξαθή/Πθξαγίδα: ……………… 

3. πνγξαθή/Πθξαγίδα: ………………  
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4. ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ: 

Η. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Α. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

 

Ν ππνγξάθσλ (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.) θαη ζε ζρέζε κε 

ηνλ δηαγσληζκφ ηεο ΓΞΘΔ/4/2020 δηαθήξπμήο ζαο, ππνβάιισ ηα αηηνχκελα ζηα άξζξν 12.3. 

ηεο Γηαθήξπμεο παξαζηαηηθά:  

 

Β. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

 

Ν ππνγξάθσλ (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.) κε ηελ ηδηφηεηά 

κνπ σο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο (επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, 

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.) θαη ζε ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκφ ηεο ΓΞΘΔ/4/2020 δηαθήξπμήο ζαο, 

ππνβάιισ ηα αηηνχκελα ζηα άξζξν 12.3. ηεο Γηαθήξπμεο παξαζηαηηθά:  

 

Γ. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΛΥΠΖΠ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ/ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ  

ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

Νη ππνγξάθνληεο:  

1. (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 2. (όνομα – επώνσμο – 

πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 3. (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – 

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), κε ηελ ηδηφηεηά καο σο λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξηψλ:  

1.  (επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 2. (επωνσμία και νομική 

μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 3. (επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, 

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), νη νπνίεο δπλάκεη ηνπ απφ …………… ζπκθσλεηηθνχ έρνπλ ζπζηήζεη 

έλσζε/θνηλνπξαμία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ 

ΓΞΘΔ/4/2020 ηεο πεξεζίαο ζαο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκφ απηφ ππνβάιινπκε ηα 

αηηνχκελα ζηα άξζξν 12.3. ηεο Γηαθήξπμεο παξαζηαηηθά:   
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Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
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Ν πίλαθαο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΝΚΝΗΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

 

 

Α/Α ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΡΗΡΙΝΠ 

ΞΑΟΝΣΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΠΚΒΑΡΗΘΝ 

ΡΗΚΖΚΑ 

ΞΗΠΡΝΞΝΗ- 

ΖΚΔΛΝ    

ΡΗΚΖΚΑ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛ

ΗΑ 

ΔΛΑΟΜΖΠ 

ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛ

ΗΑ ΙΖΜΖΠ 

ΠΚΒΑΠΖΠ 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Ζκεξνκελία: ……………. 

πνγξαθή/Πθξαγίδα: ……………. 
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Κενηρικής Ελλάδας 
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ΗΗ. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Α. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

 

Ν ππνγξάθσλ (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.) θαη ζε ζρέζε κε 

ηνλ δηαγσληζκφ ηεο ΓΞΘΔ/4/2020 δηαθήξπμήο ζαο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά:  

 

Β. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ 

ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

 

Ν ππνγξάθσλ (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.) κε ηελ ηδηφηεηά 

κνπ σο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο (επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, 

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.) θαη ζε ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκφ ηεο ΓΞΘΔ/4/2020 δηαθήξπμήο ζαο, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά:  

 

Γ. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΛΥΠΖΠ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ  

ΞΟΝΠ 

ΓΔΓΓΖΔ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

Νη ππνγξάθνληεο:  

1. (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 2. (όνομα – επώνσμο – 

πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 3. (όνομα – επώνσμο – πατρώνσμο – Α.Γ.Σ. – 

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), κε ηελ ηδηφηεηά καο σο λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξηψλ:  

1.  (επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 2. (επωνσμία και νομική 

μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), 3. (επωνσμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, 

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.), νη νπνίεο δπλάκεη ηνπ απφ …………… ζπκθσλεηηθνχ έρνπλ ζπζηήζεη 

έλσζε/θνηλνπξαμία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ 

ΓΞΘΔ/4/2020 ηεο πεξεζίαο ζαο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκφ απηφ ππνβάιινπκε ηελ 

παξνχζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ελψζεσο/θνηλνπξαμίαο:   

 

 

 

 

 

 





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΞΘΔ/4/2020 

«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΡΥΛ ΘΡΖΟΗΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΑΙΗΒΔΟΗΝ/Έδξα Ξεξηνρήο, Ξξαθηνξείν Θαξύζηνπ θαη πνπξαθηνξεία 

Θύκεο θαη Πθύξνπ» 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ: 2.037 η.κ..  

 

ΔΞΥΛΚΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ: 

ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ: 

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ 
ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΛΝΠ (1) 

ΔΡΝΠ (ζπκπιεξψλεηαη 
απφ ηελ πεξεζία) 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ 
ΡΗΚΖ ΑΛΑ 

TEΡΟΑΓΥΛΗΘΝ 

ΚΔΡΟΝ( m2) 

(ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηνλ Γηαγσληδφκελν) 

 

ΚΖΛΗΑΗΑ 
ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΡΗΚΖ 

(ζπκπιεξψλεη

αη απφ ηνλ 
Γηαγσληδφκελν) 

 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ 
ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

(ΔΟΥ) ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΛΝΠ (1) 

ΔΡΝΠ  

(ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηνλ Γηαγσληδφκελν) 

 

46.901,76 

   

 

Ξξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή γηα παξνρή ππεξεζηψλ ελφο (1) έηνπο                          
(ζπκπιεξψλεηαη νινγξάθσο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν) :  

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

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

- Πην παξαπάλσ ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο θαη νη επηβαξχλζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε θαζψο θαη ηα γεληθά έμνδα θαη ην εξγνιαβηθφ 

φθεινο ηνπ Αλαδφρνπ. 

- Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ ν νπνίνο βαξχλεη ηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 
- Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο δψδεθα (12) κήλεο. 

 

 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

 

 

 

 

(ΞΝΓΟΑΦΖ – ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ) 
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Κενηρικής Ελλάδας 
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6. ΓΖΙΥΠΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΑΠ ΘΑΗ ΔΗΠ ΝΙΝΘΙΖΟΝΛ ΔΘΛΖΠ ΚΔΙΥΛ 

ΔΛΥΠΖΠ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ/ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ 

 

ΔΛΥΠΖ/ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ/ ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ ΠΚΞΟΑΜΖ 

(επωνσμία μελών, έδρα) 

 

 

ΞΟΝΠ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

Γηεχζπλζε Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο 

Ραρ/Γλζε: 2ν ρικ Λ.Δ.Ν. Ιακίαο – Αζήλαο  

 

Ζκεξνκελία: ………….. 

ΓΖΙΥΠΖ 

Νη ππνγξάθνληεο:  

1. (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, θαηνηθία), 2. (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, θαηνηθία), 3 

(φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, θαηνηθία), σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξηψλ:  

1. (επσλπκία, έδξα), 2. (επσλπκία, έδξα), 3. (επσλπκία, έδξα), πνπ δπλάκεη ηνπ απφ 

……………….. ζπκθσλεηηθνχ ζπλέζηεζαλ έλσζε/θνηλνπξαμία/πξνζσξηλή ζχκπξαμε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο ΓΞΘΔ/4/2020 κε ηίηιν …………………………………, 

δειψλνπκε φηη θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο ελψζεσο/θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη 

εηο νιφθιεξνλ καδί κε ηα ινηπά κέιε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ.  

 

Νη δεινχληεο: 

1. πνγξαθή – Πθξαγίδα, 

2. πνγξαθή – Πθξαγίδα, 

3. πνγξαθή – Πθξαγίδα.  
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7. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Α.  Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  

1. Ρα λνκηκνπνηεηηθά  ζηνηρεία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Ρα 

έγγξαθα απηά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπο εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά παξαθάησ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.1. Δπί αλσλχκσλ εηαηξηψλ:  

α. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

β. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

γ. Φχιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο ή θαηά πεξίπησζε ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ 

Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαζψο θαη 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ θαζψο θαη ε απφθαζε εθινγήο ηνπ ηξέρνληνο Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη ε πξάμε ζπγθξφηεζήο ηνπ ζε ζψκα. Δάλ ε δεκνζίεπζε ησλ πξάμεσλ απηψλ 

δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα, ζα ππνβάιιεηαη απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηνπο γηα δεκνζίεπζε. 

δ. Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο (Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή θαηά πεξίπησζε 

ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζεί ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη θαη ην 

πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηελ πξνζθνξά θαζψο θαη ν 

αληίθιεηνο, θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ/επξχηεξεο πεξηνρήο, φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε πεξεζία 

πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαη ν νπνίνο εμνπζηνδνηείηαη λα παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ (αλ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν). Ζ απφθαζε θέξεη εκεξνκελία πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο κέρξη ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

1.2. Δπί εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο:  

α. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

β. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

γ. Φχιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο ή θαηά πεξίπησζε ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ 

Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε δεκνζίεπζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαζψο ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ. Δάλ ε δεκνζίεπζε ησλ πξάμεσλ απηψλ δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα, ζα 

ππνβάιιεηαη απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηνπο γηα δεκνζίεπζε 

δ. Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο (Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ ή ηνπ/ησλ 

Γηαρεηξηζηψλ θαηά πεξίπησζε), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζεί ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε θαη θαζνξίδεηαη ην πξφζσπν ή ηα 

πξφζσπα πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν αληίθιεηνο, 

θάηνηθνο Γήκνπ/ επξχηεξεο πεξηνρήο, φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε πεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

δηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ (αλ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν). Ζ απφθαζε 

θέξεη εκεξνκελία πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέρξη ηξηάληα 

(30) εκεξψλ. 

1.3. Δπί ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ:  

α. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ηα απνδεηθηηθά δεκνζίεπζεο.  

β. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

γ. Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο (Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ ή ησλ 

Γηαρεηξηζηψλ), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιεθζεί ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε θαη θαζνξίδεηαη ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ 

εμνπζηνδνηνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν αληίθιεηνο, θάηνηθνο Γήκνπ/ 

επξχηεξεο πεξηνρήο, φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε πεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ πνπ 
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εμνπζηνδνηείηαη λα παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ (αλ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν). Ζ απφθαζε θέξεη 

εκεξνκελία πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέρξη ηξηάληα (30) 

εκεξψλ. 

 

1.4. Δπί πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ν.Δ. ή Δ.Δ.): 

α. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

β. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

γ. Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην 

Γηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζεί ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε θαη θαζνξίδεηαη ην πξφζσπν 

ή ηα πξφζσπα πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν 

αληίθιεηνο, θάηνηθνο Γήκνπ/ επξχηεξεο πεξηνρήο, φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε πεξεζία πνπ 

δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ (αλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν) 

Ζ απφθαζε θέξεη εκεξνκελία πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

κέρξη ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

. 

1.5. Δπί ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ): 

Αληίζηνηρα πξνο ηα αλσηέξσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα 

έθαζην εμ απηψλ.    

2. Δπί ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ/ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ  θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

νπφηε ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ηελ απνηεινχλ είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν , επηπιένλ:   

α. Ππκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο Θνηλνπξαμίαο ή ηεο Έλσζεο. Πην ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο 

Θνηλνπξαμίαο/ Έλσζεο/ πξνζσξηλήο ζχκπξαμεο πξνζψπσλ ζα αλαγξάθεηαη θαη ζα 

νξηνζεηείηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα ην κέξνο θαη ην είδνο ηεο ππφ αλάζεζε 

πξνκήζεηαο (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν – ζε πνζνζηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ηεο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) πνπ αλαιακβάλεη θάζε Κέινο ηεο 

Θνηλνπξαμίαο/Έλσζεο/ πξνζσξηλήο ζχκπξαμεο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο, ζα δειψλεηαη 

έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο 

Θνηλνπξαμίαο/Έλσζεο/ πξνζσξηλήο ζχκπξαμεο (leader), ζα δειψλεηαη απφ ηα κέιε φηη 

αλαιακβάλνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

θαη ζα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Θνηλνπξαμίαο/Έλσζεο/ πξνζσξηλήο ζχκπξαμεο θαη 

ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

β. Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ησλ εηαηξεηψλ/θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, αλάινγα κε ηε 

λνκηθή κνξθή ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, θαη  

γ. Γήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ηα κέιε ηεο ή, θαηά πεξίπησζε, ηνπο λφκηκνπο  

εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ ηεο, φηη ηα κέιε ηεο Θνηλνπξαμίαο/ έλσζεο/ πξνζσξηλήο ζχκπξαμεο 

επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα 6). 

 

 

Β.  Γηθαηνινγεηηθά πεξί κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ  

 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα αλαθέξνληαη θαηαδίθεο, 
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πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ψζηε λα θξηζεί, αλ 

ζηνηρεηνζεηνχλ ιφγν απνθιεηζκνχ. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ λνκηθφ πξφζσπν ην απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ζα αθνξά ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θαη 

εθείλνπο πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαη ηδίσο:  

α) Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο.   

β) Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

γ) Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

2. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,  πνπ έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ: 

i. Πε πηψρεπζε. 

ii. Πε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  

iii. Πε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

iv. Αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην. 

v. Πε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

vi. Πε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ ή 

vii. Πε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (κφλν γηα αιινδαπνχο). 

3. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα θαηαβνιή θφξσλ.  

4. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

έλαληη φισλ ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πξνο ηνπο νπνίνπο έρνπλ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο εηζθνξψλ. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, ην πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα θαιχπηεη ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη 

ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

5. Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο1   

6. Όηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν, νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

εμεηάδνληαη ζην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο απφ εθείλνπο ηεο παξ. 1 αλσηέξσ, πνπ 

εμεηάδνληαη ζην πξφζσπν ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.   

7. Έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

πξνζθέξνληνο πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο 

                                            

1 Μέχρι  να καταστε ί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητ ικού αυτού,  αυτό αντ ικαθίστατα ι  

από υπεύθυνη δήλωση του ο ικονομικού φορέα,  χωρίς να απαιτε ίται  επίσημη δήλωση 

του ΕΠΕ σχετ ικά με την έκδοση του πιστοποιητ ικού.  
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ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο» κε ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 68 παξ. 2 πεξίπησζε γ΄ ηνπ λ. 3863/20102.. 

 

 

Γ.  Δπαγγεικαηηθή/Ρερληθή ηθαλόηεηα   

 

1.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ην νπνίν έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,  ζην νπνίν ν πξνζθέξσλ είλαη εγγεγξακκέλνο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ, θαζψο θαη ην επάγγεικα, κε ην νπνίν έρεη γίλεη ε 

εγγξαθή.  

2. Ξηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξεο έθδνζεο γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ 

θηεξίσλ, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

3. Αληίγξαθα απνδεηθηηθψλ θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ εκπεηξία 

ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ φκνησλ πξνο ηελ πξνθείκελε, φπσο απηέο 

δειψζεθαλ ζην ΡΔΓ πνπ ππνβιήζεθε κε ηελ πξνζθνξά. Ρα απνδεηθηηθά απηά είλαη: α) Αλ ν 

πειάηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο, πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή άιιν αληίζηνηρν 

έγγξαθν, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ θνξέα, β) Αλ ν πειάηεο 

είλαη ηδηψηεο, δήισζε ηνπ πειάηε. Απφ ηα απνδεηθηηθά απηά πξέπεη λα πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα 

ηνπ πειάηε, ην αληηθείκελν ηεο ζπκβάζεσο, ε ζπκβαηηθή αμία θαη ν ρξφλνο εθηέιεζήο ηεο. 

Θαη’ εμαίξεζε, αλ γηα θάπνην πνιχ ζνβαξφ ιφγν, πνπ αλάγεηαη ζηνλ πειάηε θαη αλαθέξεηαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνζθέξνληα, είλαη αδχλαηε ε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ απνδεηθηηθψλ 

θαιήο εθηέιεζεο, ηφηε ν ΓΔΓΓΖΔ θαηά ηελ θξίζε ηνπ κπνξεί λα απνδερζεί δήισζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ πξνζθέξνληνο 

4. Γήισζε φηη θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζα πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε θάζε 

δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη ζε βάξνο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

5. Γήισζε φηη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα εθαξκφδνληαη απαξεγθιίησο νη 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ζα θαηαβάιινληαη νη λφκηκεο απνδνρέο, ζα 

ηεξείηαη ην λφκηκν σξάξην εξγαζίαο, ζα θαηαβάιινληαη θαηά ην λφκν νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

αζθάιηζεο θαη ζα εθπιεξψλνληαη νη ινηπέο εξγνδνηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ζα ηεξνχληαη νη φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. 

 

 

Γ.  Πηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ 

 1. Γεζκεπηηθή δήισζε ηνπ ηξίηνπ/ηξίησλ ή/θαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηνπ 

πξνζθέξνληνο θαη ηνπ ηξίηνπ/ηξίησλ ζηα νπνία ζα θαηνλνκάδνληαη νη αλαγθαίνη πφξνη θαη ζα 

                                            

2 Σο δικα ιολογητ ικό ζητε ίτα ι  στ ις  περιπτώσεις που ο δ ιαγωνισμός έχε ι ως αντ ικε ίμενο 

υπηρεσίες καθαρισμού ή φύλαξης. Δοθέντος ότ ι πλέον εκδίδεται από το ΕΠΕ το 

Πιστοποιητ ικό της παραγράφου 15.8,  ένορκη βεβαίωση θα ζητε ίτα ι  μόνο γ ια το 

δ ιάστημα που δεν καλύπτετα ι  από το Μητρώο Παραβατών.  
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απνδεηθλχεηαη φηη ν πξνζθέξσλ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

2. Γηθαηνινγεηηθά ηνπ ηξίηνπ/ηξίησλ, αληίζηνηρα κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ 

πξνζθέξνληνο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Ξαξάξηεκα. 

 

 

Δ.  πεξγνιαβία  

 

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίην ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην 

ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαζέζεη θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη.   

Πηελ πεξίπησζε πνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ δειψλεηαη φηη ζα αλαηεζεί ζε ππεξγνιάβν 

ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζεί 

ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππεξγνιάβν δηθαηνινγεηηθά αληίζηνηρα κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Ξαξάξηεκα. 

 

 

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

1. Αλ ζηε ρψξα ηνπ πξνζθέξνληνο δελ εθδίδνληαη φια ή νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνζθέξνληνο ή, θαηά 

πεξίπησζε, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη, αλ δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, κε 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηνπ ππνρξένπ. Πηελ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, θαηά πεξίπησζε, ππεχζπλε δήισζε, ζα βεβαηψλεηαη θαη ε αδπλακία έθδνζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηνινγεηηθνχ. 

2. Νη έλνξθεο βεβαηψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Νη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ. 

3. Έγγξαθα, ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη εγγπήζεηο, πνπ ηπρφλ έρνπλ ζπληαρζεί ζε άιιε 

γιψζζα, πιελ ηεο ειιεληθήο (ελαιιαθηηθά: ή ηεο αγγιηθήο), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 1497/1984. 

4. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη 

θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.   

 

 

 

 





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
 

 

ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ : ΓΠΚΔ/4/2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

ΓΔΓΓΗΔ/ΓΠΚΔ/ΠΔΡ. ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ 

 

ελ. 39 από 110 

 

  

 

 

     

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ.  
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ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Ξ’ ΑΟΗΘ. … 

Αληηθείκελν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΡΥΛ ΘΡΖΟΗΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ 

ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ./ΓΞΘΔ/ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΑΙΗΒΔΟΗΝ (ΔΓΟΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ, ΞΟΑΘΡΝΟΔΗΝ 

ΘΑΟΠΡΝ θαη ΞΝΞΟΑΘΡΝΟΔΗΑ ΘΚΖΠ θαη ΠΘΟΝ»  

 

Πηε Ιακία ζήκεξα, ηελ …-….-20..., νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 

Αθελφο ε Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Α.Δ.» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.» ή 

«ΓΔΓΓΖΔ» (εθεμήο θαινχκελε ν «ΓΔΓΓΖΔ») πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ζηελ νδφ Ξεξξαηβνχ 

20 & Θαιιηξξφεο 5 Α.Φ.Κ. ............., Γ.Ν..  ………… θαη εδψ εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

απφ ηνλ Γηεπζπληή Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Διιάδαο – θαη 

Αθεηέξνπ  «…………………………………..» (εθεμήο θαινχκελεο «ΑΛΑΓΝΣΝΠ»), πνπ εδξεχεη ζη…, 

νδφο ………………………… αξηζκφο …, Α.Φ.Κ. ................., Γ.Ν...................... .....................  

[θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. …………………………………, δπλάκεη .................].  

Αθνχ έιαβαλ ππφςε: 

1. Ρνλ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), φπσο ηζρχεη, 

2. Ρελ …………… απφθαζε ηνπ…………. ΓΔΓΓΖΔ, κε ηελ νπνία πξνθεξχρζεθε 

αλνηθηφο/θιεηζηφο/ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, 

3. Ρελ …………… απφθαζε ηνπ…………3 ΓΔΓΓΖΔ, κε ηελ νπνία ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

αλαδείρζεθε ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε/ ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηεο ηηκήο θαη απηφο αλαθεξχρζεθε πξνζσξηλφο αλάδνρνο, 

4. Ρελ ……………. απφθαζε ηνπ………. 4  ΓΔΓΓΖΔ, κε ηελ νπνία έγηλαλ απνδεθηά ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ Αλάδνρν, 

5. Ρν γεγνλφο φηη θαηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ αζθήζεθαλ/ δελ αζθήζεθαλ ελζηάζεηο 

ελψπηνλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  / αηηήζεηο αλαζηνιήο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο 

απνξξίθζεθαλ κε ηελ/ηηο …………….. απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ/ ηνπ αξκνδίνπ 

Γηθαζηεξίνπ,  

  

ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

 

                                            
3  Ππκπιεξψλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε 
θαζνξηζκνχ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
4  Ππκπιεξψλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε 
θαηαθχξσζεο.  
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Άξζξν 1ν  

Ρεύρε ηεο Πύκβαζεο 

1. Ζ Πχκβαζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ Ρεχρε ηα νπνία ππνγεγξακκέλα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν : 

 

Α. Ππκθσλεηηθφ 

Β. Ξίλαθαο Θηεξίνπ θαη εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ηνπ θηεξίνπ 

Γ. Ξξνζθνξά Αλαδφρνπ  

Γ. Ρεχρνο πεξί Αζθαιίζεσλ 

Δ. Ρεχρνο πνδεηγκάησλ 

 

2. H ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα Ρεχρε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαζνξίδεη 

ηε ζεηξά ηζρχνο ησλ φξσλ θαζελφο απ' απηά, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην 

θείκελν ή ζηελ εξκελεία ησλ φξσλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ Ρεπρψλ. 

3. Νη πεξηγξαθέο, ηα ζηνηρεία, ηα ζθαξηθήκαηα θ.ι.π. θαη ελ γέλεη ην πεξηερφκελν ηεο 

Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ δεζκεχνπλ 

ηνλ ΓΔΓΓΖΔ αιιά ζα έρνπλ ηζρχ κφλν ζην βαζκφ θαη ζηελ έθηαζε πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηνλ 

ΓΔΓΓΖΔ. 

4. Οεηά ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ φηη ε Πχκβαζε απηή απνηειεί ηε 

κνλαδηθή ζπκθσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ππφςε Ξαξνρή πεξεζηψλ θαη φηη φια 

ηα έγγξαθα πνπ ηπρφλ αληαιιάρζεθαλ κεηαμχ ηνπο, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, θαζψο θαη 

νη ηπρφλ ζπδεηήζεηο θαη ζπκθσλίεο, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πεξηγξαθήο, πνπ έγηλαλ 

πξνθνξηθά ή ζησπεξά θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε Πχκβαζε απηή ζεσξνχληαη φηη δελ 

έρνπλ ηζρχ, φηη δελ παξάγνπλ νπνηνδήπνηε λνκηθφ απνηέιεζκα, φηη δελ ζα δεζκεχνπλ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο θαη φηη δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

Πχκβαζεο. 

 

Άξζξν 2ν  

Αληηθείκελν ηεο Πύκβαζεο 

Κε ηελ παξνχζα ν ΓΔΓΓΖΔ αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ 

ζπκθσλείηαη ζηελ παξνχζα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Δξγαζίεο Θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ 

ησλ θηεξίσλ αξκνδηφηεηαο ΓΞΘΔ/Ξεξ. Αιηβεξίνπ (Έδξα Ξεξηνρήο, Ξξαθηνξείν Θαξχζηνπ θαη 

πνπξαθηνξεία Θχκεο θαη Πθχξνπ» φπσο πεξηγξάθεηαη ζην επφκελν άξζξν.  

Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε κνλνκεξή απφθαζή ηνπ εθδηδφκελε θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ κέρξη 

πνζνζηνχ 30% ηνηο εθαηφ ηεο πνζφηεηαο, ρσξίο κεηαβνιή ζηε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδαο. Ζ  

κείσζε απηή επηθέξεη αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα 

ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο δελ δηθαηνχηαη λα εγείξεη άιιεο απαηηήζεηο. 
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Άξζξν 3ν   

Ρερληθή Ξεξηγξαθή  

1. Ν θαζαξηζκφο ησλ θηεξίσλ ησλ γξαθείσλ ηεο ΓΞΘΔ/Ξεξ. Αιηβεξίνπ/Έδξα Ξεξηνρήο, 

Ξξαθηνξείν Θαξχζηνπ θαη πνπξαθηνξεία Θχκεο θαη Πθχξνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν Ξίλαθα εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ. 

 

2. Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ησλ ππφςε θηεξίσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, απαηηείηαη ειάρηζην 

πξνζσπηθφ πέληε (5) αηφκσλ, ηα νπνία ζα απαζρνινχληαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

γξαθείσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα απαζρνιείηαη σο εμήο: 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ Γξαθείσλ ηεο Έδξαο ηεο Ξεξηνρήο απαηηείηαη ειάρηζην πξνζσπηθφ 

ελφο (1) αηφκνπ επί 8 (νθηψ) ψξεο εκεξεζίσο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ελφο (1) αηφκνπ 

επί 4 (ηέζζεξηο) ψξεο εκεξεζίσο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ Γξαθείσλ ηνπ Ξξαθηνξείνπ Θαξχζηνπ απαηηείηαη ειάρηζην πξνζσπηθφ 

ελφο (1) αηφκνπ επί 4 (ηέζζεξηο) ψξεο εκεξεζίσο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ Γξαθείσλ ηνπ πνπξαθηνξείνπ Θχκεο απαηηείηαη ειάρηζην πξνζσπηθφ 

ελφο (1) αηφκνπ επί 2 (δχν) ψξεο 3 (ηξεηο) θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ Γξαθείσλ ηνπ πνπξαθηνξείνπ Πθχξνπ απαηηείηαη ειάρηζην 

πξνζσπηθφ ελφο (1) αηφκνπ επί 2 (δχν) ψξεο 3 (ηξεηο) θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 

Ν ειάρηζηνο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ην 

δεισζέληα αξηζκφ θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πίλαθα θηεξίσλ. 

 

2. Ρα κέζα θαη πιηθά θαζαξηφηεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Σαξηηά πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο θαη πγξφ ζαπνχλη ρεξηψλ δηαηίζεληαη απφ ην ΓΔΓΓΖΔ.  

 

3. Έθηαθηνο θαζαξηζκφο ζπλνιηθά ή κεξηθά ζα γίλεηαη θάζε θνξά πνπ παξνπζηάδεηαη 

έθηαθηε αλάγθε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη ζε ψξεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη επίζεο 

απφ απηφλ. Ζ ακνηβή ηεο έθηαθηεο εξγαζίαο ζα ππνινγίδεηαη πάληα ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 

ηεο ζρεηηθήο Πχκβαζεο ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έθηαθηε εξγαζία θαη ρσξίο λα κπνξεί ν αλάδνρνο λα αηηεζεί αχμεζε ηεο ηηκήο 

πξνζθνξάο ηνπ ή άιιεο παξνρέο. 

 

4. Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη δηαηεξεί θαη δηαζέηεη γηα ηελ εξγαζία θαζαξηζκνχ, ζπλεξγείν 

επαλδξσκέλν κε απνιχησο θαηάιιεια εηδηθεπκέλν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηερληθψο 

εμνπιηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα κέζα θαη εξγαιεία θαη δειψλεη φηη, επηζθέθηεθε ηνπο ρψξνπο 

φπνπ ζα εθηειείηαη ε εξγαζία απηή θαη έιαβε ππφςε ηνπ θάζε δπζρέξεηα, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα παξνπζηαζηεί, θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο 

ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαη αλαιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν απηήο ηεο δπζρέξεηαο, ρσξίο λα έρεη 

δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε ηπρφλ επηβάξπλζή ηνπ, πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 
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Άξζξν 4ν   

Γηάξθεηα Πύκβαζεο / Ξξνζεζκία εθηέιεζεο 

1. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο είλαη δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο. Αξρίδεη απφ….-….-… θαη 

ιήγεη  ηελ …-…-….  Ζ εμάληιεζε ηεο Ππκβαηηθήο Ακνηβήο αθφκα θαη πξηλ ηελ αλσηέξσ 

εκεξνκελία ιήμεο, νδεγεί ζε ιχζε ηεο Πχκβαζεο.  

2. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ εθδηδφκελε θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη  30%.  

Ζ κείσζε απηή επηθέξεη αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο θαη είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο δελ δηθαηνχηαη λα εγείξεη άιιεο απαηηήζεηο.  

Πηελ πεξίπησζε ηεο επαχμεζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Ππκπιήξσκα ηεο 

Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο. 

 

Άξζξν 5ν   

Ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ 

1. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζπκθσλείηαη ζε 

κεληαίν ηίκεκα ………………. επξψ, πιένλ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαη ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 

ηίκεκα …………… επξψ γηα έλα  (1) έηνο, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α..  

2. Ζ ακνηβή απηή αληηζηνηρεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ (φπσο νξηζηηθνπνηήζεθε ζην 

ζηάδην θαηαθχξσζεο).   

3. Ππκθσλείηαη ξεηά, φηη ε ζπκθσλεζείζα ακνηβή είλαη ζηαζεξή θαη ν Αλάδνρνο παξαηηείηαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο λα δεηήζεη αχμεζε ή αλαπξνζαξκνγή απηήο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία 

θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Α.Θ.. Ν Αλάδνρνο ζεσξεί σο ελδερφκελν 

θαη απνδέρεηαη ηνλ θίλδπλν ηεο κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Ν Αλάδνρνο, εθηφο 

απφ ην σο άλσ ζπκθσλνχκελν αληάιιαγκα, θακία άιιε ακνηβή δελ δηθαηνχηαη. 

4. Ζ παξαπάλσ Ακνηβή ζπκθσλείηαη φηη θαιχπηεη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαηίζεληαη, 

ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ην δηνηθεηηθφ ηνπ θφζηνο, ηα ηέιε θαη 

γεληθφηεξα φια ηα έμνδα πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαζψο θαη ην 

εξγνιαβηθφ ηνπ θέξδνο. 

 

Άξζξν 6ν   

Ρξόπνο Ξιεξσκήο 

1. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη βάζεη κεληαίαο Ξηζηνπνίεζεο Δξγαζηψλ, 

ππνγεγξακκέλε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

2. Νη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλνληαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα πνπ 

έπεηαη ηνπ κήλα θαηάζεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, κε ηελ ππνβνιή ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ (κε απφδεημε θαηάζεζεο). Πηελ αμία 
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ηνπ ηηκνινγίνπ ζα πξνζηίζεηαη ν εθάζηνηε ηζρχνλ Φ.Ξ.Α.  πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ΓΔΓΓΖΔ.  

Κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή θαη πξν ηεο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη νη πάζεο θχζεσο έιεγρνη ηεο 

αθξίβεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη νη  έιεγρνη 

εμαθξίβσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. Πε πεξίπησζε αξγίαο, σο 

εκεξνκελία εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ζα ζεσξείηαη ε ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

Όιεο νη πιεξσκέο, νη ζρεηηθέο κε ηε Πχκβαζε, ζα γίλνληαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ πξνο ηνλ 

Αλάδνρν θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο  έλαληη νπνηνλδήπνηε ηξίησλ γηα 

ηηο πιεξσκέο πξνο απηνχο. 

Νη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλνληαη ζε επξψ κέζσ ινγαξηαζκνχ Ρξάπεδαο πνπ ζα 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν έγθαηξα. 

3. Ν Αλάδνρνο, γηα ηελ πιεξσκή, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

 Ξηζηνπνίεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο Πχκβαζεο, εγθεθξηκέλε απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

 Ρηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηνλ ΓΔΓΓΖΔ. 

 πεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλάδνρνπ κε   ηελ   νπνία ζα 

βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ ηεξεζεί απαξεγθιίησο νη δηαηάμεηο  ηεο Δξγαηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο 

Λνκνζεζίαο γηα ην απαζρνινχκελν Ξξνζσπηθφ απφ απηφλ ή/θαη ηνλ πεξγνιάβν γηα ηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Αλαιπηηθέο Ξεξηνδηθέο Γειψζεηο (Α.Ξ.Γ.) ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη 

πεξγνιάβνπ θαη θαηάζηαζε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ  ή /θαη  

πεξγνιάβνπ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Αληίγξαθα παξαζηαηηθψλ, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε θαηαβνιή κέζσ Ρξαπέδεο 

ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, ζηνλ 

Αλάδνρν ή πεξγνιάβν απηνχ. 

 Θάζε άιιν έγγξαθν πνπ δχλαηαη λα απνδείμεη ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ 

ηηκνινγίνπ, ην νπνίν ηπρφλ ζα δεηεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

3.1. Ξξνυπφζεζε ηεο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε πξνζθφκηζε: 

- Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. 

- Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο (Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απαηηείηαη: α) γηα ηνλ ίδην ηνλ 

Αλάδνρν, είηε απηφο είλαη αηνκηθή επηρείξεζε είηε εηαηξεία, β) γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ή ηα κέιε 

ηνπ Γ.Π. θαηά πεξίπησζε, αλ ν Αλάδνρνο είλαη εηαηξεία, γ) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δθφζνλ δελ πξνζθνκίδεηαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην ΗΘΑ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηνπ ΗΘΑ πεξί κε απαζρφιεζεο θαη 

αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ).  

Ν ΓΔΓΓΖΔ δελ θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, αλ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. 
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4. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ρσξίο δηαθνπή ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο 

αλεμάξηεηα απφ νπνηνλδήπνηε δηαθαλνληζκφ ή θαη θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ησλ ζπκβαηηθψλ 

πνζψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα πιεξσκήο.  

5. Θακηά πιεξσκή δε ζα γίλεηαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνπο 

θαλνληζκνχο ησλ Διιεληθψλ Φνξνινγηθψλ Αξρψλ, νη νπνίνη ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο 

πιεξσκήο. Σσξίο ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο, ε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο δελ θαζίζηαηαη απαηηεηή, 

ιεμηπξφζεζκε ή δηθαζηηθά επηδηψμηκε. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε ηνπ 

ηηκήκαηνο έρεη ελ φισ ή ελ κέξεη εθρσξεζεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

6. Ν Αλάδνρνο ζα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Πχκβαζε, 

ζε ζρέζε κε πιεξσκέο θάζε θφξνπ, δαζκνχ, θξαηήζεσλ θαη ινηπψλ ηειψλ πνπ ηπρφλ 

νθείιεη λα θαηαβάιεη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία, φπσο επίζεο ζα είλαη ππεχζπλνο λα 

απνθαζηζηά θάζε δεκηά πνπ ζα ππνζηεί  ν ΓΔΓΓΖΔ, εμαηηίαο ηεο κε εθπιήξσζεο απφ απηφλ 

ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

7. Ν ΓΔΓΓΖΔ θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα πξνβαίλεη  ζηηο πξνβιεπφκελεο 

παξαθξαηήζεηο θφξσλ ή νπνηνλδήπνηε άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Ηδξπκάησλ ή ππέξ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζην λφκν.  

8. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ ηνπ, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ Πχκβαζε, κε νπνηαδήπνηε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν. Ρν δηθαίσκα 

απηφ κπνξεί λα αζθεζεί αθφκε θαη αλ ην πνζφ ηεο απαίηεζεο δελ έρεη επηδηθαζηεί ή ν 

Αλάδνρνο έρεη αληηξξήζεηο αλαθνξηθά πξνο ηελ απαίηεζε απηή. Δπίζεο, ην δηθαίσκα 

ζπκςεθηζκνχ αζθείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε ηνπ ηηκήκαηνο έρεη ελ φισ ή ελ κέξεη 

εθρσξεζεί ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

9. Ζ νξηζηηθή εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ηπρφλ ιεμηπξφζεζκσλ πιεξσκψλ θαηά 

ην ρξφλν πνπ ζα γίλεη ε εθθαζάξηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ φξν απφιπηεο ζπκκφξθσζεο 

πξνο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Πχκβαζεο. 

10. Θα εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Λ 4412/2016 δηαηάμεηο πεξί θξαηήζεσλ. 

 

Άξζξν 7ν   

Δθπξνζώπεζε ηνπ  ΓΔΓΓΖΔ 

Ζ παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε επίβιεςε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο αζθείηαη 

απφ ηα θαησηέξσ φξγαλα. 

1. Δληεηαικέλνο Δθπξφζσπνο (Δπηβιέπνπζα πεξεζία) (Δ..): 

Ν Δληεηαικέλνο Δθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδνληαη θαη γλσζηνπνηνχληαη 

εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Ξξντζηακέλε πεξεζία πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Πχκβαζεο. Δίλαη ν ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο, γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζή ηεο θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο γεληθψο θαη 

ππνγξάθεη ηελ κεληαία πηζηνπνίεζε. Δηζεγείηαη ζηελ Ξξντζηακέλε πεξεζία ηελ επηβνιή 

πνηληθψλ ξεηξψλ, ηελ απνκάθξπλζε αθαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή θαη ηελ 
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έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ, δηθαηνδνζίεο πνπ έρεη πάλησο ε Ξξντζηακέλε πεξεζία θαη άλεπ ηεο 

εηζεγήζεσο ηνπ Δληεηαικέλνπ Δθπξνζψπνπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εκεξήζην 

δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηδίσο ηπρφλ 

ςεπδψλ δειψζεσλ ησλ ζπλεξγείσλ (ε αληαπφθξηζε δε ζην θαζήθνλ απηφ είλαη θξίζηκε γηα 

ηελ πεξεζηαθή ηνπ επάξθεηα). Πηα θαζήθνληα ηεο Δ.. πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε 

θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, πνζφηεηαο γεληθά θαη ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

Πχκβαζεο. 

2. Ξξντζηακέλε πεξεζία (Ξ..): 

Θαζήθνληα Ξξντζηακέλεο πεξεζίαο αζθεί γηα ηελ Ξεξηνρή Αιηβεξίνπ  …………………. Ζ Ξ. 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή πηζηνπνίεζε ησλ κεληαίσλ εξγαζηψλ, ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη 

θαζψο  θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πχκβαζεο.  

3. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηηξέπεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο 

ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ππεξεζηαθφ φξγαλν νξηζζεί απφ ηελ 

Ξξντζηακέλε ή Δπηβιέπνπζα πεξεζία. 

 

Άξζξν 8ν   

Δθπξνζώπεζε Αλαδόρνπ - Δπηβιέπσλ  

1. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ππεχζπλν πξφζσπν γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ θαηά ηνλ θαζαξηζκφ, γηα ηελ ιήςε ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί αηχρεκα. Ρν 

νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν απηνχ ηνπ ππεχζπλνπ πξνζψπνπ νθείιεη λα 

γλσξίζεη ζην ΓΔΓΓΖΔ κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ. Ν Δπηβιέπσλ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ αλάδνρν κε ζρέζε εξγαζίαο (ππαιιειηθή – εηαηξηθή). Ν Δπηβιέπσλ είλαη 

ζπλππεχζπλνο κε ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ άξηηα απφ ηερληθήο άπνςεο εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, 

γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, πιηθψλ, πάζεο θχζεσο 

εμνπιηζκνχ, εθνδίσλ, θαζψο επίζεο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη πεξί απνθπγήο αηπρεκάησλ. Πε πεξίπησζε βιάβεο ή αηπρήκαηνο 

πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ή θαη ζε ηξίηα πξφζσπα θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο, ηελ επζχλε ζα θέξνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξν ν Αλάδνρνο θαη ν Δπηβιέπσλ. Ν Δπηβιέπσλ ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο λα 

ελεξγεί σο ηερληθφο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαη λα 

ππνγξάθεη εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 

έγγξαθα. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθνηλψλεη ζηηο θαηά λφκν Αζηπλνκηθέο θαη 

ινηπέο Αξρέο ην νλνκαηεπψλπκν θαη ινηπά θαηά Λφκν ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ Δπηβιέπνληα. 

2. Ν ΓΔΓΓΖΔ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Δπηβιέπνληα 

αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αηηνχκελεο αληηθαηάζηαζεο, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ απαίηεζε απηή ηνπ ΓΔΓΓΖΔ κέζα ζε εχινγν ρξφλν απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ. Ν Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ Δπηβιέπνληά ηνπ 

κε άιιν πξφζσπν νπνηεδήπνηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αληηθαηάζηαζε απηή ζα γίλεηαη 

πξηλ ηελ απνρψξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Δπηβιέπνληα. 
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3. Ζ ακνηβή ηνπ Δπηβιέπνληα, θαζψο θαη θάζε άιιε γεληθά απαίηεζή ηνπ γηα ηελ επίβιεςε 

ησλ πεξεζηψλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. Οεηά νξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο 

επζχλεηαη έλαληη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο 

ηνπ Δπηβιέπνληα θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά ακέζσο θάζε ζεηηθή δεκηά πνπ 

πξνθαιείηαη εμαηηίαο ηνπ ζε βάξνο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ή παληφο ηξίηνπ. 

4. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο πξέπεη λα γίλεη ν νξηζκφο ηνπ Δπηβιέπνληα κε 

θαηάζεζε ζηε Ξξντζηάκελε πεξεζία θνηλήο ππεχζπλεο δήισζεο κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη, 

φηη ν κελ Αλάδνρνο αλαζέηεη ν δε Δπηβιέπσλ αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο επίβιεςεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην Άξζξν απηφ θαη  γεληθά απφ ηα ηεχρε 

ηεο Πχκβαζεο απηήο. Ππγρξφλσο ζα ππνβάιιεηαη θαη πξφζθαην (εκεξνκελία έθδνζεο ην 

πνιχ πξηλ ηξεηο (3) κήλεο)  πηζηνπνηεηηθφ Ξνηληθνχ Κεηξψνπ ηνπ Δπηβιέπνληα. 

5. Πε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Δπηβιέπνληα ηηο αξκνδηφηεηεο, επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ αλαιακβάλεη «Αλαπιεξσηήο Δπηβιέπσλ» ν νπνίνο νξίδεηαη θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο κε θνηλή δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ «Δπηβιέπνληα» θαη 

ηαπηφρξνλε δήισζε απνδνρήο ηνπ ίδηνπ. Ππγρξφλσο ζα ππνβάιινληαη θαη γηα ηνλ 

αλαπιεξσηή ηα ίδηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ «Δπηβιέπνληα». 

Ν «Αλαπιεξσηήο Δπηβιέπσλ» πξέπεη λα έρεη ηα ίδηα πξνζφληα θαη ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ 

έγθξηζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ φπσο θαη ν Δπηβιέπσλ. Ν "Αλαπιεξσηήο" αλαιακβάλεη κφλν ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ν "Δπηβιέπσλ " ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη ζα 

εηδνπνηείηαη έγθαηξα  ν ΓΔΓΓΖΔ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ή θαη ηνπ Δπηβιέπνληα. Ζ 

εηδνπνίεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ Γήισζε ηνπ "Αλαπιεξσηή", φηη αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηνπ 

"Δπηβιέπνληα" φπσο πξνβιέπνληαη ζηε Πχκβαζε. 

6. Αλ ν Αλάδνρνο είλαη Αηνκηθή Δπηρείξεζε, κπνξεί «Δπηβιέπσλ» ή «Αλαπιεξσηήο» ηνπ λα 

είλαη ν ίδηνο, εθφζνλ έρεη ηα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, δηαθνξεηηθά είλαη 

δπλαηφο ν νξηζκφο ηξίηνπ πξνζψπνπ θαηά ηα αλσηέξσ, κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα.  

 

Άξζξν 9ν   

Ξξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ 

1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε κε πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ή ζα 

απαζρνιήζεη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έξγνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ρν πξνζσπηθφ 

πξέπεη λα είλαη αξηζκεηηθά επαξθέο. Ρα πξφζσπα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο 

ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη, λα δηαζέηνπλ ζρεηηθή εκπεηξία θαη λα ρεηξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηελ 

ειιεληθή γιψζζα γξαπηά θαη πξνθνξηθά. Ζ επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζα εμεηάδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, πνπ εθπξνζσπνχλ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ.  

2. Ν Αλάδνρνο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ππνρξενχηαη λα δειψζεη 

εγγξάθσο ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο. Ν ΓΔΓΓΖΔ 

έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ 

θξίλεηαη γηα νπνηνδήπνηε βάζηκν ιφγν σο αθαηάιιειν ή δελ εθηειεί κε ηελ απαξαίηεηε 

επηκέιεηα θαη αθεξαηφηεηα ηα θαζήθνληά ηνπ. 





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  
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3. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηηο ψξεο πεξεζίαο ηνπ νθείιεη λα εθηειεί 

πξνζεθφλησο ηα θαζήθνληά ηνπ κε βάζε ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, 

ηελ απαηηνχκελε εληηκφηεηα, θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε.  

4. Οεηά ζπκθσλείηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηίζεηαη θάζε θνξά ζα εξγάδεηαη ππφ ηελ 

πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δπηβιέπνληα ηνπ ηειεπηαίνπ. 

5. Ν Αλάδνρνο ξεηά δειψλεη, φηη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, δε ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ελ ελεξγεία ππαιιήινπο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ή άηνκα πνπ έρνπλ νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο θσιχκαηα ή απαγνξεχζεηο. 

6. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ν Αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ ηνλ θχξην 

εθπξφζσπφ ηνπ, ν νπνίνο ζα είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηνχκελνο λα ηνλ εθπξνζσπεί ζε φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη λα πξνβαίλεη, εμ νλφκαηφο ηνπ, ζηελ 

ηαθηνπνίεζε φισλ ησλ δηαθνξψλ θαη δηαθσληψλ πνπ ελδερνκέλσο ζα αλαθχνληαη. Ν 

παξαπάλσ εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη θαη ν Αληίθιεηφο ηνπ, εθφζνλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζηε Ιάξηζα, άιισο ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα δηνξίζεη Αληίθιεην πνπ δηακέλεη 

ζην Αιηβέξη. 

7. Ππκθσλείηαη ξεηά φηη ε παξνχζα Πχκβαζε έρεη ραξαθηήξα κίζζσζεο αλεμαξηήησλ 

ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ εμαληιείηαη ζηελ πξνζήθνπζα εθπιήξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ – ππεξεζηψλ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Θαηά ζπλέπεηα, ν Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 

ζεσξνχληαη πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ν δε ρξφλνο εθηέιεζεο, κε ηελ 

παξνχζα Πχκβαζε, ησλ ζπκθσλεκέλσλ ππεξεζηψλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ ινγίδεηαη σο 

ρξφλνο ππεξεζίαο θαη αζθάιηζεο ζην ΓΔΓΓΖΔ. 

 

Άξζξν 10ν  

Δπζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ  

1.    Ν Αλάδνρνο επζχλεηαη: 

 α.  γηα ηελ άξηηα, πιήξε, εκπξφζεζκε, έληερλε θαη ζχκθσλε πξνο ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο, εθηέιεζε  ηεο ζχκβαζεο.  

 β. γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ. 

 γ. έλαληη ηξίησλ, έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα δεκίεο γεληθά, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεκίεο ζε ηδηνθηεζία, νη ζσκαηηθέο βιάβεο ή θαη ζάλαηνο 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, αθφκε θαη απηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε 

Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα.  

2.   Ν Αλάδνρνο θαη ν Δπηβιέπσλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο 

Πχκβαζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιακβάλνπλ θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ πξφιεςε θαη 

απνθπγή δεκηψλ ζε ηδηνθηεζίεο ηξίησλ θαζψο θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ ίδην, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ππαιιήινπο ηνπ θαζψο θαη εμαηηίαο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ, νρεκάησλ θ.ι.π. 
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3.   Πε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο δεκηψλ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο δειψζεη 

εληφο 48 σξψλ ζηελ Δ.. θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε ηαθηνπνίεζή ηνπο, πξνζθνκίδνληαο 

ζηελ ηειεπηαία ηε ζρεηηθή απαιιαθηηθή απφδεημε. 

Ξεξηπηψζεηο δεκηψλ πνπ δελ δειψζεθαλ, δηαβηβάδνληαη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν θαη απηφο 

ππνρξενχηαη εληφο 15 εκεξψλ λα ηηο ηαθηνπνηήζεη θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δπηβιέπνπζα 

πεξεζία ηηο ζρεηηθέο απαιιαθηηθέο απνδείμεηο. 

4.   Πε πεξηπηψζεηο πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ δεκηψλ ή ν δεκησζείο 

εγείξεη αγσγή θαηά ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ή ηνπ Αλαδφρνπ, ηφηε ε Δ..  ζα παξαθξαηεί απφ ηελ ακνηβή 

ηνπ ή ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ην ζρεηηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο επαπμεκέλν κε ηα δηθαζηηθά 

έμνδα, ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, επηθπιαζζφκελε 

παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηεο. 

5.   Ζ Δπηβιέπνπζα πεξεζία θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, δε θέξνπλ θακία επζχλε έλαληη 

ηξίησλ γηα δεκηέο πνπ νθείινληαη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν, φπσο θαη θάζε ηπρφλ ζαλαηεθφξν ή φρη αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε θάζε ηξίην θαηά ηελ εθηέιεζε  ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν.  

6.  Οεηά ζπκθσλείηαη φηη ν ΓΔΓΓΖΔ δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα νπνηαδήπνηε 

αμηφπνηλε πξάμε πνπ δηαπξάηηεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ Αλάδνρν 

είηε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη φηη θάζε επζχλε γηα ηπρφλ αηχρεκα πνπ ζα 

ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ είηε ζηνλ ίδην, είηε ζε ηξίην ή ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

απαζρνιεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ κφλνλ ηνλ Αλάδνρν. 

7.   Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηα δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνλ ηφπν παξαιαβήο θαη εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ν εθνδηαζκφο 

ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ Αλαδφρνπ κε απαξαίηεηα εξγαιεία, κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη 

εθφδηα αζθαινχο εξγαζίαο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.  

8.  Θαλείο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φισλ ζεσξνπκέλσλ σο νπζησδψλ, δελ 

ζεκειηψλεη ζρέζε πξνζηήζαληνο θαη πξνζηεζέληνο κεηαμχ ΓΔΓΓΖΔ θαη Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 11ν  

Θνηλνπξαμία θαη ζύκπξαμε επηρεηξήζεσλ 

1.  Ππκθσλείηαη ξεηά φηη φια ηα κέιε ηεο Πχκπξαμεο ή Θ/Μ Δπηρεηξήζεσλ ελέρνληαη θαη 

επζχλνληαη έλαληη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ εληαία, αδηαίξεηα, αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ε Πχκπξαμε ή Θ/Μ  κε ηελ 

παξνχζα Πχκβαζε. 

2.  Ππκθσλείηαη επίζεο φηη ζα εθπξνζσπνχληαη κε θνηλφ εθπξφζσπν θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ 

Πχκπξαμε ή Θ/Μ φισλ ησλ κειψλ απηήο. 
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3.  Ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ ζήκεξα, Γήισζε ή ην Θνηλνπξαθηηθφ …………… 

…………… ………………… ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε Δηαηξεία  …………………….…….. ζπκκεηέρεη κε 

πνζνζηφ …………………..θαη ε Δηαηξεία ……………………………………… ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 

………………………… ζηελ  Πχκπξαμε ή Θνηλνπξαμία. 

 

Άξζξν 12ν   

Γηαζθάιηζε ηήξεζεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο Λνκνζεζίαο- Άιιεο ππνρξεώζεηο 

ηνπ Αλαδόρνπ - Δκπηζηεπηηθόηεηα 

1.  Ν  Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο  θαη  απνθιεηζηηθά  κφλνο  ππεχζπλνο έλαληη   ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ, γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο  

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη σο πξνο ην 

πξνζσπηθφ ησλ πεξγνιάβσλ ηνπ, ελφςεη ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Πχκβαζεο. 

2.  Ν Αλάδνρνο θαη θάζε πεξγνιάβνο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απαξεγθιίησο ηηο δηαηάμεηο 

ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαηαβνιήο ζην πξνζσπηθφ ηνπο ησλ 

λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία  πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ηεο ηήξεζεο ηνπ λνκίκνπ 

σξαξίνπ, ηεο θαηαβνιήο ησλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο, ηεο απζηεξήο ηήξεζεο ησλ φξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θιπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη, ηδίσο: 

 α. λα θαηαβάιεη ην κηζζφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ απνθιεηζηηθά κέζσ Ρξαπεδψλ θαη λα 

ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά πιεξσκήο ζην αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο φξγαλν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη 

 β. λα πξνζθνκίζεη ζην αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο 

Πχκβαζεο φξγαλν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ηνπ δεηεζεί πνπ είλαη πξφζθνξν 

λα απνδείμεη ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, φπσο θσηναληίγξαθα 

ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πεξγνιάβνπ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Πχκβαζεο θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, Αλαιπηηθέο 

Ξεξηνδηθέο Γειψζεηο πίλαθεο πξνζσπηθνχ νη νπνίνη ζα αλαξηψληαη, θαηά ην λφκν, ζην ρψξν 

εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, αληίγξαθα ησλ εθθαζαξηζηηθψλ κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πεξγνιάβνπ, αληίγξαθα ΑΞΓ ηνπ ΗΘΑ θιπ. 

Ν Αλάδνρνο ππέρεη ηηο παξαπάλσ έλαληη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ππνρξεψζεηο, ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ 

πνπ ν ίδηνο ζα απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ 

ηπρφλ πεξγνιάβσλ ηνπ, ππνζρφκελνο θαη εγγπψκελνο ηελ νξζή ηήξεζε ηνπο θαη εθ κέξνπο 

ησλ ηπρφλ πεξγνιάβσλ ηνπ. 

3.  Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη αληίγξαθν ηεο Πχκβαζεο, θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηα πιαίζηα ηεο Πχκβαζεο πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ  ή/θαη 

ηνπ πεξγνιάβνπ, ζην θαηά ηφπν αξκφδην Ρκήκα Θνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ Πψκαηνο 
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Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΠΔΞΔ), θαζψο θαη ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο Δξγαηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

4.  Ρν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πεξγνιάβνπ, είλαη 

ππνρξεσκέλν λα θνξά θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο Πχκβαζεο θαη θαζ' φιε 

ηελ παξακνλή ηνπ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θηεξίσλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ εληαία θαη 

αλαγλσξίζηκε ελδπκαζία (ζηνιή) κε ηα δηαθξηηηθά ηεο εηαηξείαο ηνπ Αλαδφρνπ ή θαη ηνπ 

πεξγνιάβνπ θαη ζα θέξεη ζε εκθαλή ζέζε ηαπηόηεηα κε θσηνγξαθία θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ, από ηα νπνία ζα  πξνθύπηεη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ε εηδηθόηεηά ηνπ (Ξαξάξηεκα 

Δ πφδεηγκα Ραπηφηεηαο). Ζ ηαπηφηεηα απηή ζα είλαη έγθπξε κφλν εθφζνλ θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο 

νξγάλνπ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Ξξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί θαηά ηνλ πξναλαθεξφκελν ηξφπν 

ηαπηφηεηα γηα πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη πεξγνιάβνπ, απαηηείηαη ν Αλάδνρνο λα 

πξνζθνκίζεη ζην αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο 

φξγαλν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ αληίγξαθν ηεο Ππκβάζεσο Δξγαζίαο πνπ ηνλ ζπλδέεη κε ην ελ ιφγσ 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ πεξγνιάβνπ ή άιιν έγγξαθν  ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 

156/1994, φπσο ηζρχεη απφ ην νπνίν λα  απνδεηθλχεηαη ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ κε 

ηνλ Αλάδνρν. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηε ιήςε ηαπηνηήησλ θαη γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ή/θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πεξγνιάβνπ πνπ ζα αληηθαζηζηά ηνπο απφληεο 

εξγαδφκελνπο. Νπδείο εθ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ-πεξγνιάβνπ ζα 

απαζρνιείηαη ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο Πύκβαζεο θαη ζα εηζέξρεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θηίξηα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, εθόζνλ δελ είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ 

πξναλαθεξόκελε ηαπηόηεηα. 

Πε ηπρφλ εξγαζίεο ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ Αλαδφρνπ εληφο αθηλήηνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Αλαδφρνπ νθείιεη λα δηεπθξηλίδεη κε ζαθήλεηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ην ζθνπφ ηεο 

επίζθεςεο, λα επηδεηθλχεη ηελ πξναλαθεξφκελε ηαπηφηεηα θαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ πειάηε 

ηφζν ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, φζν θαη ηελ  επσλπκία θαη ηα εηαηξηθά ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηεο Αλαδφρνπ/πεξγνιαβηθήο εηαηξείαο. 

5.  Ν Αλάδνρνο ή/θαη ν πεξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ φια ηα 

θαηάιιεια Κέζα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) αλαιφγσο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, λα 

ιακβάλεη φια ηα επηβαιιφκελα απφ ην λφκν κέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηερληθφ αζθαιείαο θαη γηαηξφ εξγαζίαο, γηα εθηίκεζε θαη 

πξφιεςε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, γηα πξνζηαζία απφ βιαπηηθνχο παξάγνληεο θαη 

ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. 

6.  Ν Αλάδνρνο θαη ν επηβιέπσλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηε ηζρχνπζα 

Λνκνζεζία θαη αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε επζχλε ψζηε λα ηεξνχληαη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα αζθάιεηαο θαζψο θαη ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ψζηε ε 

εθηεινχκελε εξγαζία λα είλαη νξζή θαη αζθαιήο. 

7.  Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη απζηεξά πξνο ηνπο ηζρχνληεο ζηελ 

Διιάδα ζρεηηθνχο Λφκνπο, Γηαηάγκαηα, Θαλνληζκνχο θαη Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη 

πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

8.   Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηκεησπίδεη σο  απζηεξά  απφξξεηε  θαη  
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κπζηηθή  θάζε πιεξνθνξία  πνπ  παξέρεηαη  ζε  απηφλ  ή  ζηελ  νπνία  απνθηά  πξφζβαζε  

ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ ΓΔΓΓΖΔ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ραξαθηεξίδνληαη σο 

«Δκπηζηεπηηθέο», ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ παξαζρεζνχλ  (έγγξαθε, πξνθνξηθή, 

ειεθηξνληθή).  

8.1. Ππγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη  ηηο  αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:   

-  Λα κε ρξεζηκνπνηεί ηηο Δκπηζηεπηηθέο  Ξιεξνθνξίεο  γηα  θαλέλαλ  άιιν ζθνπφ  εθηφο  

απφ  ηε  ζπλεξγαζία  θαη  ηηο  δξαζηεξηφηεηέο  ηνπ  κε  ηνλ ΓΔΓΓΖΔ. 

-  Λα κελ απνθαιχπηεη ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ζε άιινπο ζπλεξγάηεο ηνπ ή ζε 

ηξίηνπο, παξά κφλν εάλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε  ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο 

θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθέο γξαπηέο νδεγίεο θαη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

-  Λα κελ θαηαζθεπάδεη αληίγξαθα ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ νχηε λα ηηο  

απνζεθεχεη ζε νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ κέζν παξά κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο εθηέιεζεο ηεο 

παξνχζαο. Πε πεξίπησζε παξαγσγήο κεξηθψλ ή νιηθψλ αληηγξάθσλ γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, 

ηα αληίηππα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ  έλδεημε «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ» θαη λα ηεξείηαη αξρείν φισλ ησλ 

αληηγξάθσλ. 

-  Λα θπιάζζεη ζε αζθαιέο κέξνο θάζε Δκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία θαζψο θαη θάζε ζέκα 

πνπ πεξηέρεη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο. 

-  Λα επηζηξέθεη αλά πάζα ζηηγκή θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ φιεο ή κέξνο ησλ 

Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. 

-  Λα κε ρξεζηκνπνηεί ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζπνξηζκφ ηδίνπ  

νηθνλνκηθνχ  νθέινπο.  

8.2.  Ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη θαη ζπκθσλεί φηη δελ ζα δηαλέκεη, απνθαιχπηεη ή άιισο πσο 

δηαδίδεη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο  εθηφο: 

 α) ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εγγξάθσο ζα ζπκθσλεζεί απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ,   

 β) αλ απηέο νη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο είλαη ή γίλνληαη δεκφζηα δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, 

φπσο ηνχην απνδεηθλχεηαη απφ έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί  επξέσο ζην θνηλφ,  

ρσξίο ην γεγνλφο απηφ λα είλαη απνηέιεζκα παξαβίαζεο ηεο παξνχζαο ππνρξέσζεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο,  

 γ) αλ πξηλ ηελ απνθάιπςε ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, 

απηέο νη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο βξίζθνληαλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ αξρεία ηνπ Αλαδφρνπ, ηα νπνία ππήξραλ πξηλ ηελ απνθάιπςε, 

 δ) αλ απηέο νη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο απνθαιχθζεθαλ λφκηκα ζηνλ Αλάδνρν απφ 

ηξίην κέξνο, πνπ δελ είλαη εξγαδφκελνο ή ζπλεξγάηεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ  νχηε θαηά νπνηνδήπνηε 

ηξφπν ζρεηίδεηαη κε ηνλ ΓΔΓΓΖΔ, ην νπνίν είλαη ειεχζεξν λφκηκα λα ηηο απνθαιχπηεη,   

 ε) αλ απηέο νη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο δεηείηαη λα απνθαιπθζνχλ ππνρξεσηηθά απφ 

δηάηαμε λφκνπ, εθηειεζηή απφθαζε ή εθηειεζηή πξάμε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία 

ηα νπνία αθνξνχλ, άκεζα ή έκκεζα, ή ζρεηίδνληαη θαζ’ νηνδήπνηε ηξφπν κε ηνλ ΓΔΓΓΖΔ, ή 

ησλ νπνίσλ ε απνθάιπςε δχλαηαη λα επεξεάζεη ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν, 
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νθείιεη λα ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο θαη εγθαίξσο ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θνηλνπνηψληαο ηνπ 

ηαπηφρξνλα, εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ην Λφκν, ηηο απνθάζεηο, πξάμεηο ή/θαη δηαηάμεηο πνπ 

ηνπ επηβάιινπλ ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αλαθνίλσζεο ζηνηρείσλ θαη λα ιάβεη, ζε ζπλεξγαζία 

κε απηή , φια ηα αλαγθαία λφκηκα κέηξα γηα ηνλ θαηά ην δπλαηφ πεξηνξηζκφ ηεο ππνρξέσζεο 

αλαθνίλσζεο.  

8.3.  Νη Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ή/θαη ζηνηρεία ζηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα έρεη πξφζβαζε, 

ζα πεξηέρνπλ θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ/θαηαλαισηψλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ηα νπνία ν 

Αλάδνρνο ζα δηαρεηξίδεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζρεηηθά απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Γηα ην 

ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ παξερφκελσλ απφ ην ΓΔΓΓΖΔ ζηνηρείσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 

ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή 

πξφζβαζε θαη θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο. Απηά ηα κέηξα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ επίπεδν αζθαιείαο αλάινγν πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

επεμεξγαζία θαη ε θχζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο επεμεξγαζίαο. Απαγνξεχεηαη 

δε απζηεξψο ε δηαβίβαζε, θνηλνπνίεζε ή γλσζηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ηξίηνπο. 

Θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη, γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο, λα έρεη πξφζβαζε ζηα 

αλσηέξσ δεδνκέλα κφλν ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ  ηνπ Αλαδφρνπ, ην νπνίν : 

-  Θα παξέρεη επαξθείο εγγπήζεηο απφ πιεπξάο ηερληθψλ γλψζεσλ θαη πξνζσπηθήο 

αθεξαηφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ. 

-  Θα ηειεί ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ. 

-  Θα έρεη ελεκεξσζεί θαη δεζκεπζεί πξνεγνχκελα σο πξνο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ελ 

ιφγσ δεδνκέλσλ θαη γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ 

Θαλνληζκνχ γηα ηελ Ξξνζηαζία ησλ Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 679/2016 ΔΔ θαη  ησλ Λ. 

2472/97 θαη 3471/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

O Αλάδνρνο - ζπκπεξηιακβάλνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηπρφλ ζπλεξγάηεο ή ππεξγνιάβνπο 

ηνπ - ζα επζχλεηαη αζηηθά θαη πνηληθά γηα ηελ παξάβαζε νπνησλδήπνηε ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ γηα ηελ Ξξνζηαζία ησλ Ξξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ 679/2016 ΔΔ θαη ησλ Λ. 2472/97 θαη 3471/2006 ή νπνησλδήπνηε άιισλ λφκσλ 

αληηθαηαζηήζνπλ ή ηξνπνπνηήζνπλ απηνχο θαη πνπ ζα αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

8.4.  Θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα ελεκεξψλεη ην άιιν ακέζσο, κφιηο δηαπηζηψζεη 

νπνηαδήπνηε παξάλνκε ρξήζε ή απνθάιπςε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζα 

ζπλεξγάδεηαη κε ην κέξνο απηφ κε θάζε εχινγν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ην βνεζήζεη λα 

επαλαθηήζεη ηα εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία θαη λα παξεκπνδίζεη παξάλνκε ρξήζε ή απνθάιπςή 

ηνπο.  

8.5.  Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν 

επαγφκελν ηελ θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο θαη ηελ θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

Θαιήο Δθηέιεζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ηνλ ΓΔΓΓΖΔ επηθπιάζζεηαη λα αζθήζεη φια ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ην λφκν θαη εηδηθά ην 

δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη πιήξσο ην 
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ΓΔΓΓΖΔ γηα νπνηεζδήπνηε έλδηθεο πξάμεηο, αμηψζεηο, αηηήκαηα, θφζηε, βάξε, δηαδηθαζίεο θαη 

έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ή ζε ζρέζε κε ή ζπλέπεηα νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ζρεηηθήο κε 

ηηο ππνρξεψζεηο Δρεκχζεηαο-Δκπηζηεπηηθφηεηαο  πνπ εδψ πεξηγξάθνληαη. 

8.6.  Πε πεξίπησζε ιήμεο ή θαηαγγειίαο ηεο Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α)  λα ζηακαηήζεη ακέζσο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο,   

β)  λα παξαδψζεη ακέζσο ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ ηπρφλ ζηνηρεία ή έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ 

Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο  ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ή, θαηά παξάβαζε ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο, ζηελ θαηνρή ηξίησλ,  

γ)  λα θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ησλ ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο  

ηπρφλ απνθάιπςε ηηο Δκπηζηεπηηθέο Ξιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

Ππκθσλίαο ή θαηά παξάβαζε απηψλ, θαη   

δ)  λα επηζηξέςεη ηηο πεξεζηαθέο Ραπηφηεηεο ζηελ αξκφδηα πεξεζία πνπ ηηο εμέδσζε, ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο ή κε επηζηξνθήο ηεο ηαπηφηεηαο, ζα επηβάιιεηαη ε πνηληθή ξήηξα ηνπ 

άξζξνπ 14 θαη ζα γίλεηαη ε ζρεηηθή θαηαγγειία ζηελ Αζηπλνκία πξνο απνθπγή ηπρφλ 

παξάλνκεο ρξήζεο ηεο ηαπηφηεηαο. 

8.7. Ππλνκνινγείηαη ξεηά φηη, ζε πεξίπησζε ιήμεο ή θαηαγγειίαο ηεο Ππλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξψηνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ 

Άξζξν εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ην  ηέινο ηεο Ππλεξγαζίαο.   

8.8. Ππκθσλείηαη ξεηά φηη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε 

ηελ παξνχζα, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ δεκίαο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.   

9. Πε πεξίπησζε απνπζίαο κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ιφγσ αλσηέξαο βίαο (αζζέλεηα, 

ηξνραίν αηχρεκα, ζνβαξφ πξνζσπηθφ πξφβιεκα θ.α.), ν Αλάδνρνο πξέπεη εληφο 10 

εξγαζίκσλ εκεξψλ λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ, άιισο επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφκελεο Ξνηληθέο Οήηξεο κεησκέλεο απφδνζεο, ελψ ν ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ, λα πξνβεί ζε έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 13ν  

Ξνηληθέο Οήηξεο 

1.  Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηε ζχκβαζε έγθαηξα θαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία κε ηε δένπζα επηκέιεηα θαη πξνζνρή. 

2.  Γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ παξνχζα επηβάιινληαη 

πνηληθέο ξήηξεο, πνπ ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

2.1. Ξνηληθή Οήηξα γηα πιεκκειή θαζαξηζκφ 

Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο 

θαζαξηζκνχ, ίζεο κε 2,5% ηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο, γηα θάζε εκέξα πνπ ν θαζαξηζκφο 

θξίζεθε απφ ην ΓΔΓΓΖΔ σο πιεκκειήο θαη ζε θακία πεξίπησζε ην κέγεζνο απηήο, δελ 

δχλαηαη λα μεπεξλά ην 20% ηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο ηεο Πχκβαζεο. Πε θάζε πεξίπησζε 
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επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγγξαθε θαη πιήξεο αηηηνιφγεζε απφ ηελ 

Δπηβιέπνπζα πεξεζία.  

2.2.  Ξνηληθή Οήηξα γηα άιινπο ιφγνπο:  

2.2.1. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο ιφγσ αζεηήζεσο ή κε 

εθπιήξσζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο Ππκβαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο δηάζεζεο ηνπ νξηζκέλνπ 

αξηζκνχ πξνζσπηθνχ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζηε Πχκβαζε Ξίλαθα θηεξίνπ θαη 

αλεμάξηεηα αλ έρεη πξνθιεζεί απψιεηα ή δεκία (ζεηηθή ή απνζεηηθή) ζην ΓΔΓΓΖΔ. Ζ ελ ιφγσ 

Ξνηληθή Οήηξα ζα ηζνχηαη κε ην 1/200 ηνπ κεληαίνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γηα θάζε ψξα 

απνπζίαο θάζε απαζρνινχκελνπ (θαζαξηζηή).  

2.2.2. Πε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 13 παξ. 4 ηνπ παξφληνο 

ηεχρνπο, πεξί εληαίαο θαη αλαγλσξίζηκεο ελδπκαζίαο, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ 

(αλεμαξηήησο ηνπ πιήζνπο απηνχ), ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη πξφζηηκν 200 επξψ αλά 

εκέξα. 

Νη αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο είλαη δίθαηεο θαη εχινγεο. 

3.  Οεηά ζπκθσλείηαη φηη νη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ, αλεμάξηεηα αλ 

ν ΓΔΓΓΖΔ έρεη ππνζηεί δεκία. Ρν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ Ξνηληθψλ Οεηξψλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ην 15% ηνπ Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, πξνζαπμεκέλνπ κε ηα ηηκήκαηα ησλ ηπρφλ 

πξνζζέησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο Πχκβαζεο. Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο, ν 

ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε. 

4.  Νη Ξνηληθέο Οήηξεο παξαθξαηνχληαη απφ ηελ ίδηα ή ηελ ακέζσο επφκελε κεληαία 

πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν δηαπίζησζεο ηεο αηηίαο πνπ 

επέζπξε ηελ επηβνιή ηνπο. Αλ ην πνζφ ηεο πηζηνπνίεζεο δελ επαξθεί, νη Ξνηληθέο Οήηξεο 

παξαθξαηνχληαη απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

5.  Όιεο νη Ξνηληθέο Οήηξεο είλαη αλέθθιεηεο.  

 

Άξζξν 14ν  

Απαγόξεπζε πνθαηάζηαζεο θαη Δθρώξεζεο 

1.  Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηξίην πξφζσπν, είηε θπζηθφ είηε λνκηθφ, 

κεξηθψο ή νιηθψο, ζηελ εθηέιεζε ησλ εθ ηεο παξνχζεο Πχκβαζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ, ρσξίο 

ηελ νπσζδήπνηε πξνγελέζηεξε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ε νπνία παξέρεηαη θαηά 

ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ.  

2.  Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε θαζνιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ Αλαδφρνπ, ιφγσ 

εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο 

ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο, ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή 

πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά ππφ ηνλ φξν φηη ε λέα εηαηξία ζα αλαιάβεη φια ηα απφ ηε 

Πχκβαζε δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο απφ απηή ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, 

κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ ΓΔΓΓΖΔ θαη απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο (νιηθή 

ππνθαηάζηαζε). 
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3.  Αλ δηαπηζησζεί φηη έρεη γίλεη άκεζε ή έκκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίο 

έγθξηζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

4.  Απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε θαη ρσξίο λνκηθφ απνηέιεζκα γηα ηνλ ΓΔΓΓΖΔ, 

ε κεηαβίβαζε, εθρψξεζε ή παξαρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν, νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο ή δηθαηψκαηνο ή αγσγήο ζε ζρέζε κε απηή, εάλ 

γίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ.  

5.  Θαη’ εμαίξεζε, ν Αλάδνρνο επηηξέπεηαη λα εθρσξήζεη ηηο πιεξσκέο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ παξνχζα Πχκβαζε, κφλν ζε Ρξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ρσξίο 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Ζ εθρψξεζε ηειεί ππφ ηελ  πξνυπφζεζε φηη ζα 

ζπληαρζνχλ θαη ζα εγθξηζνχλ νη ζρεηηθέο Ξηζηνπνηήζεηο. Ζ θαηαβνιή ησλ εθρσξεζέλησλ 

πνζψλ, ζα γίλεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε:  

α. θάζε απαίηεζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ θαη αλ απηή πξνέξρεηαη. Ν ΓΔΓΓΖΔ 

κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ αθφκα θαη εάλ ην πνζφ ηεο απαίηεζεο δελ έρεη 

επηδηθαζηεί ή ν Αλάδνρνο έρεη αληηξξήζεηο αλαθνξηθά πξνο ηελ απαίηεζε απηή, 

β. θάζε νθεηιήο ηνπ εθρσξνχληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πξνο νηνλδήπνηε ηξίην ν νπνίνο ζα 

είρε δηθαίσκα λα εηζπξάμεη απφ ην ΓΔΓΓΖΔ, 

γ. θάζε νθεηιήο ηνπ εθρσξνχληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πξνο ην Γεκφζην πνπ ζα πξνθχπηεη 

απφ ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ε πξνζθφκηζε ηνπ νπνίνπ είλαη απαξαίηεηε 

ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη ηε Πχκβαζε γηα ηελ πιεξσκή νηνπδήπνηε πνζνχ θαη  

δ. θάζε νθεηιήο πξνο εξγαηνηερλίηεο ηεο εθρσξήηξηαο εηαηξείαο νη νπνίνη είραλ απαζρνιεζεί 

ζην αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο θαη ε νπνία έρεη αλαγγειζεί ζηνλ ΓΔΓΓΗΔ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 702 Α.Θ. 

Νη αλσηέξσ φξνη πξέπεη λα ηίζεληαη θαη ζην θείκελν ηεο εθρψξεζεο νχησο ψζηε λα ιακβάλεη 

γλψζε θαη ε εθδνρέαο ηξάπεδα. 

 

Άξζξν 15ν  

πεξγνιάβνη 

1. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ππεξγνιαβηθά ζε 

ηξίηνλ θαη λα έρεη δειψζεη ζχκθσλα ζην ΡΔΓ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 12.2.4 ηεο Γηαθήξπμεο 

ηνπ Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ θαη έρεη πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ 

Αλαδφρνπ ζρεηηθή δήισζε ηνπ ππεξγνιάβνπ. Ζ ππεξγνιαβηθή αλάζεζε δελ αλαηξεί ηελ 

επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε νιφθιεξεο ηεο ζπκβάζεσο. 

2.   Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο ππεξγνιάβν πέξαλ ηνπ δεισζέληνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 15, πεξί απαγφξεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, πνπ ρνξεγείηαη 

θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη ηερληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

3.   Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηεο παξνχζαο απφ ηνλ ππεξγνιάβν 

ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο, ρσξίο λα αίξεηαη ε επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 
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Άξζξν 16ν   

Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

Όινη νη θφξνη ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε (πιελ ηνπ ΦΞΑ ν νπνίνο βαξχλεη ην 

ΓΔΓΓΖΔ) παξάβνια, θξαηήζεηο, εηζθνξέο θ.η.ι. γηα νπνηαδήπνηε αηηία ζρεηηθή κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ, ΛΞΓΓ θαη παληφο ηξίηνπ, ηα ηπρφλ 

πξφζηηκα θαη νη πξνζαπμήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα επηβιεζνχλ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

Αλάδνρν. 

 

Άξζξν 17ν  

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

1.  Ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζήκεξα ηελ Δγγχεζε έθδνζεο……….., πνζνχ……………€ (5% ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πνζνχ), ………………..., κε αξηζ. ………../…-….- γηα ηελ αθξηβή, πηζηή θαη 

εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ, ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ ζεσξνχληαη εμ 

ίζνπ νπζηψδεηο. 

2.  Ζ Δγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ εγγπεηή πνπ ηε ρνξήγεζε θαη φρη ζηνλ Αλάδνρν πνπ 

δειψλεη φηη παξαηηείηαη ξεηψο ρσξίο αληίξξεζε θαη επηθχιαμε απφ δηθαίσκα λα ακθηζβεηήζεη 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ εγγχεζε 

θαη αθνξνχλ ηελ είζπξαμε απηήο (ηεο εγγχεζεο) απφ ηνλ εγγπεηή θαη επηπιένλ παξαηηείηαη 

ξεηψο απφ ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη θαηά ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζην δηθαζηήξην γηα ηελ κε 

θαηάπησζε ηεο πην πάλσ εγγχεζεο ή λα ηελ ζέζεη ζε δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

3.  Ρέινο ζπκθσλείηαη φηη ε εγγχεζε απηή ζα επηζηξαθεί κεηά απφ ηελ πιήξε εκπξφζεζκε 

θαη πξνζήθνπζα ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ, εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη κεηά 

ηελ πιήξε εθθαζάξηζή ηεο, εθηφο εάλ ππάξμεη ελ ησ κεηαμχ πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο 

θαηάπησζεο ηεο ππέξ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ελψ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξψλεη ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα ηελ αληηθαζηζηά ακέζσο κε 

άιιε. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο 

Πχκβαζεο ν ΓΔΓΓΖΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ηελ θαηαγγείιεη, ελψ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ε 

παξαπάλσ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη επηπιένλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

απνθαηαζηήζεη θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ ππέζηε ν ΓΔΓΓΖΔ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θαηάπησζε. 

 

  Άξζξν 18ν  

Αζθαιίζεηο 

1.  Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα θάζε αζθάιηζε θαη θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε 

νηθείνπο Αζθαιηζηηθνχο Νξγαληζκνχο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηελ ηήξεζε θαη πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

2.  Ν Αλάδνρνο πέξαλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε, 

είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα ζπλνκνινγεί, δηαηεξεί θαη παξαθνινπζεί ηελ 
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αζθάιηζε «ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ΔΛΑΛΡΗ ΡΟΗΡΥΛ» πνπ  πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Γ΄ ηεο 

παξνχζεο Πχκβαζεο «Ξεξί Αζθαιίζεσλ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.  Ρν αληηθείκελν θαη ε δηάξθεηα αζθάιηζεο, ηα φξηα απνδεκίσζεο θαη νη εηδηθνί θαη γεληθνί 

φξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα, θαζνξίδνληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Γ ηεο παξνχζεο Πχκβαζεο «Ξεξί Αζθαιίζεσλ». 

 

Άξζξν 19ν  

Δηδηθνί όξνη 

1. Οεηά ζπλνκνινγείηαη φηη ν Αλάδνρνο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

θαη αηηία λα αξλεζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Γη’ απηφ δειψλεη 

ξεηά θαη ρσξίο επηθχιαμε φηη παξαηηείηαη απ’ φια ηα πηζαλά δηθαηψκαηά ηνπ απφ ηα Άξζξα 

325 – 329 θαη 1106 ηνπ Α.Θ. 

2. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα ΣIV ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Β΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

3.  Δπίζεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Άξζξν 20ν  

Αλσηέξα βία 

1. Ξεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ζεσξνχληαη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ μεθεχγνπλ απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ Αλαδφρνπ θαη πνπ ζα ήηαλ αλαπφηξεπηα φπνηεο πξνζπάζεηεο θη αλ έθαλε. Ρα 

πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο Βίαο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο, είλαη απνδεθηά κφλν σο ιφγνο 

θαζπζηέξεζεο θαη φρη σο ιφγνο απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα 

εγείξεη θαηά ηνπ ΓΔΓΓΖΔ απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ νπνηεζδήπνηε ηπρφλ δαπάλεο ή θαη 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζή ηνπ, σο ζπλέπεηα πεξηζηαηηθνχ Αλσηέξαο Βίαο. Ξεξηζηαηηθά αλσηέξαο 

βίαο ππεξγνιάβνπ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ζεσξνχληαη πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο γηα ηνλ 

Αλάδνρν. 

2. Γηα λα ζεσξεζεί θαη αλαγλσξηζζεί απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ έλα γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο, ν 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη εγγξάθσο θαη κε επίζεκα απνδεηθηηθά έγγξαθα ην 

πεξηζηαηηθφ θαζψο επίζεο φηη ην γεγνλφο έρεη θαηεπζείαλ ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

εθηέιεζε ή ζηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαη φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ 

θαζνξηδνκέλσλ απφ ηε Πχκβαζε πξνζεζκηψλ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην γεγνλφο απηφ. 

3. Ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθφ ηνπ ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ ακέζσο θαη 

πάλησο, ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκθάληζή ηεο, θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο 

βίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη απηήλ ηε Πχκβαζε, αιιηψο δε ζα έρεη δηθαίσκα λα ηελ 

επηθαιεζηεί. 
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Ν ΓΔΓΓΖΔ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν εάλ απνδέρεηαη φηη ην πεξηζηαηηθφ 

απηφ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

4. Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, πξνο ηνλ 

πξναλαθεξζέληα φξν πεξί γλσζηνπνηήζεσο θαη ππνβνιήο ζηνηρείσλ θιπ., εληφο ησλ πην 

πάλσ θαζνξηδνκέλσλ αλαηξεπηηθψλ πξνζεζκηψλ, θαζηζηά απαξάδεθηε νπνηαδήπνηε αίηεζε 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο. 

5. Ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ νη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο ζα   

θαζνξηζζεί, κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθά απνιεζζέληα ρξφλν. 

 

Άξζξν 21ν  

Θαηαγγειία ηεο Πύκβαζεο 

1.  Κε ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο Πχκβαζεο, ν ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε εθφζνλ 

ζπληξέμνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

α. Ν Αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη ρσξίο εχινγε δηθαηνινγία ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 

β. Ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο Πχκβαζεο θαη θαζπζηεξεί ηελ 

πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα είλαη πξνθαλψο αδχλαηε ε εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, 

γ. Ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο εληνιέο ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ, 

δ. Ν Αλάδνρνο ζπζηεκαηηθά παξαιείπεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ε. Ν Αλάδνρνο ππνθαηαζηήζεη ή εθρσξήζεη κεξηθψο ή νιηθψο ηε ζχκβαζε ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

ζη. Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ππεξβεί ηε κέγηζηε πξνβιεπφκελε.  

δ. Πε πεξίπησζε ςεπδψλ δειψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαηά ηελ  

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Ρνλίδεηαη ξεηψο φηη ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην 

άξζξν 13 ηεο Πχκβαζεο (πνρξεψζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ εξγαδνκέλσλ) ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο. 

2.  Ζ ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ελ ελεξγεία ππαιιήισλ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ή αηφκσλ πνπ 

έρνπλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θσιχκαηα, γηα εθηέιεζε «εξγαζηψλ», ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο 

ηεο Πχκβαζεο. 

3.  Ζ Πχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο, εάλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη. Ζ Πχκβαζε θαηαγγέιιεηαη, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, φηαλ ν Αλάδνρνο ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε 

πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο φηαλ πησρεχζνπλ ή ηεζνχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε φια ηα 

θνηλνπξαθηνχληα κέξε, φπσο επίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνθαηέζηεζε ηνλ εαπηφ ηνπ νιηθά ή κεξηθά 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο κε νπνηνδήπνηε ηξίην. 
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4.  Δάλ ν Αλάδνρνο ήζειε παξαβεί νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο 

παξνχζαο Πχκβαζεο, ξεηά ζπλνκνινγνχκελσλ φισλ σο εμ ίζνπ νπζησδψλ, ν ΓΔΓΓΖΔ 

δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε, κε έγγξαθε αλαθνίλσζή ηνπ πξνο ηνλ Αλάδνρν. Πε 

πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ θαηαγγειίαο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ε αλαθεξφκελε ζην 

Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο θαη επηπιένλ Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε. 

5.  Κε ηελ θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη εθθαζάξηζε ηεο 

Πχκβαζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Ν ΓΔΓΓΖΔ δηθαηνχηαη είηε λα ζπλερίζεη ν ίδηνο ηελ 

εθηέιεζε ησλ πεξεζηψλ, είηε λα ηηο αλαζέζεη ζε άιιν Αλάδνρν. Ν ΓΔΓΓΖΔ θαη ν λένο 

Αλάδνρνο δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εθφζνλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην, ηα πιηθά, ηα εθφδηα, 

ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ινηπά κέζα ηνπ έθπησηνπ Αλαδφρνπ ηα νπνία έρνπλ πξνζθνκηζηεί ή 

αλεγεξζεί απφ απηφλ ζηνλ ηφπν ηεο Ξαξνρήο πεξεζηψλ. 

6.  Θαηά ηνπ νξηζηηθά έθπησηνπ Αλαδφρνπ, κε ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ΓΔΓΓΖΔ γηα απνδεκίσζε, επέξρνληαη αζξνηζηηθά νη εμήο ζπλέπεηεο: 

α. Θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ε Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο Ξαξνρήο πεξεζηψλ. 

β. Γίλνληαη άκεζα απαηηεηέο νπνηεζδήπνηε νθεηιφκελεο Ξνηληθέο Οήηξεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο. 

γ. Ν ΓΔΓΓΖΔ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα θάζε ζεηηθή δεκία πνπ απνξξέεη απφ ηε κε 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλεμαξηήησο επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ θαη θαηαπηψζεσο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

7.  Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο Πχκβαζεο ν ΓΔΓΓΖΔ ζα δηελεξγήζεη πξνζθαιψληαο πξνο ηνχην 

ηνλ Αλάδνρν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηελ απνγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ζα 

θαζνξίζεη ην ζπλνιηθφ πνζφ (εάλ ππάξρεη) κε ην νπνίν ηηκνινγνχληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

εθηειεζηεί  ζχκθσλα κε ηελ Πχκβαζε θαη ζα θαζνξίζεη επίζεο θαη ηελ αμία ησλ ηπρφλ 

ππαξρφλησλ αρξεζηκνπνίεησλ ή κεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθψλ, θαζψο θαη 

νπνησλδήπνηε πξνζσξηλψλ εξγαζηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ν έθπησηνο Αλάδνρνο, αλ θαη 

θιήζεθε, δελ παξαζηάζεθε,  ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεί λα πξνβεί ν ίδηνο ζηελ απνγξαθή θαη ζα 

ρξενπηζηψζεη αλάινγα ηνλ Αλάδνρν. 

8.  Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο ν ΓΔΓΓΖΔ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ 

Αλάδνρν θάζε πνζφ πνπ νθείιεηαη ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, γηα 

φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ απφ απηφλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο, αθνχ 

παξαθξαηεζνχλ νη ηπρφλ πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβιήζεθαλ κέρξη απηήλ ηελ εκεξνκελία. 

9.  O ΓΔΓΓΖΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 338 ηνπ λ. 4412/2016 δηθαηνχηαη, πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ: 

Α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ε νπνία ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016, 

Β. Δάλ ν Αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 θαη σο 
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ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 305 ηνπ λ. 4412/2016, 

Γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/25/ΔΔ , ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζζεί κε απφθαζε ηνπ  Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην 

δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ΠΙΔΔ. 

10.  Δπηπιένλ ν ΓΔΓΓΖΔ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ρσξίο αθφκα παξάβαζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, δηθαηνχηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

Πχκβαζεο λα ηελ θαηαγγείιεη νιηθά ή κεξηθά. Ζ θαηαγγειία θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ 

Αλάδνρν θαη θέξεη ηα απνηειέζκαηά ηεο κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαγγειίαο. 

 

Άξζξν 22ν  

Απαηηήζεηο  

1. Πε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξεί φηη δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη απαίηεζε ζε 

ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ζηε Πχκβαζε, ππνρξενχηαη λα ην γλσζηνπνηεί ζηελ 

Δ.. κέζα ζε πέληε  (5) εκέξεο απφ ηελ  εκεξνκελία πνπ εκθαλίζηεθε ην γεγνλφο γηα ην 

νπνίν πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη ηελ απαίηεζε. 

Κε ηελ εκθάληζε ηνπ γεγνλφηνο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία, θαηά ηξφπν πνπ θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαίηεζήο ηνπ. 

2.  Κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ηεο παξαπάλσ γλσζηνπνίεζεο, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζηελ Δ.. νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο απαίηεζεο ηνπ, πνπ 

ζα ζπλνδεχεηαη κε ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζή ηεο. 

3.  Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ην δηθαίσκα 

ηνπ γηα πιεξσκή, εθφζνλ ην αίηεκα ηνπ γίλεη δεθηφ απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ πεξηνξίδεηαη κέρξη ηνπ 

ζεκείνπ πνπ ε Δ.. κπνξεί λα επαιεζεχζεη απφ ηα ηεξεζέληα ζηνηρεία. 

   

Άξζξν 23ν  

Οήηξα αθεξαηόηεηαο 

Κε ηελ παξνχζα ν αλάδνρνο δειψλεη θαη δεζκεχεηαη, φηη ν ίδηνο θαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνί 

ηνπ (επί θνηλνπξαμηψλ: θαη θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο), ζε φια ηα ζηάδηα πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή 

θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην 

ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο. Πηελ πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί, κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  
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Άξζξν 24ν  

Ρξνπνπνίεζε Πύκβαζεο 

Ρξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 

κεξψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαθνξνπνηείηαη νπζησδψο ε ζχκβαζε θαηά ην άξζξν 

337 ηνπ λ. 4412/2016.  

Άξζξν 25ν  

Ηζρύο Όξσλ Πύκβαζεο 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Ζ παξνχζα Πχκβαζε παξακέλεη ηζρπξή 

αθφκε θαη αλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη φξνη ηεο ζεσξεζνχλ ή αλαγλσξηζηνχλ σο άθπξνη.  

 

 

Άξζξν 26ν 

Γσζηδηθία – Γίθαην ηεο Πύκβαζεο 

1.  Γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ αλαθχεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

Πχκβαζεο θαη δελ θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο, 

ζπκθσλείηαη ξεηά φηη αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

2.  Ζ Πχκβαζε ζα εξκελεχεηαη θαη ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ειιεληθφ δίθαην. 

 

Παλ επηβεβαίσζε γηα ηα πην πάλσ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα Πχκβαζε 

ζε 2 πξσηφηππα ηελ εκεξνκελία θαη ζηνλ ηφπν πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηνπο θαη πήξαλ 

ν θαζέλαο απφ 1 αληίγξαθν.  

 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ                         ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΔΓΓΖΔ 
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ΡΔΣΝΠ Β 

ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΡΖΟΗΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ  ΘΡΖΟΗΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ ΚΝΛΑΓΑ η.κ. Άηνκα Ππρλόηεηα θαζαξηζκνύ 

Ώξεο 

αλά 

Άηνκν 

Υξάξην 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/Έδξα 1.409 1 
Θαζεκεξηλά 

Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή 
8 

07:00 κ.κ. 

15:00 κ.κ. 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/Έδξα 304 1 
Θαζεκεξηλά 

Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή 
4 

12:00 κ.κ. 

16:00 κ.κ. 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/ 
 Ξξαθηνξείν Θαξχζηνπ  150 1 

Θαζεκεξηλά 

Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή 
4 

07:00 κ.κ. 

11:00 κ.κ. 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/  
πνπξαθηνξείν Θχκεο  174 1 3 Ζκέξεο/Δβδνκάδα  2 

13:00 κ.κ. 

15:00 κ.κ. 

Ξεξ. Αιηβεξίνπ/  

πνπξαθηνξείν Πθχξνπ  1.409 1 3 Ζκέξεο/Δβδνκάδα 2 
13:00 κ.κ. 

15:00 κ.κ. 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ  ΘΡΖΟΗΥΛ 

 

ΘΡΖΟΗΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΔΓΟΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ, ΞΟΑΘΡΝΟΔΗΝ ΘΑΟΠΡΝ ΘΑΗ 

Ξ/ΟΔΗΥΛ ΘΚΖΠ ΘΑΗ ΠΘΟΝ 

Γεληθφο θαζαξηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ γξαθείσλ-ληνπιαπηψλ, ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ, 

ηνίρσλ, δαπέδσλ, θαξεθιψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ  

 

ΓΟΑΦΔΗΑ, ΣΥΟΝΗ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

1. Θαζάξηζκα ησλ ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ, γξαθείσλ, ξαθηψλ, βηβιηνζεθψλ,  

    κε βξεγκέλν παλί (ηχπνπ βεηέμ). 

2. Άδεηαζκα  φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο (θαιά    

    δεκέλεο) .Ππγθέληξσζε απηψλ θαη κεηαθνξά ζηνπο θάδνπο απνξξηκάησλ. 

3. Ρνπνζέηεζε θαζαξψλ ζαθνπιψλ ζε φια ηα θαιάζηα αρξήζησλ. 

4. Μεζθφληζκα ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη κηθξναληηθεηκέλσλ πνπ   

    βξίζθνληαη ζηα γξαθεία (ζθξαγηδνζηάηεο, εκεξνιφγηα θιπ) 

5. Θαζάξηζκα ζεκαδηψλ απφ δάρηπια ζε ηνίρνπο, πφξηεο, δηαρσξηζηηθά ηδάκηα,  

    βηηξίλεο, επηθάλεηεο γξαθείσλ θάλνληαο ρξήζε θαη εηδηθνχ πγξνχ. 

6. Πθνπγγάξηζκα φισλ ησλ γξαθείσλ θαη ρψξσλ πξνζσπηθνχ. 

7. Πθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα ησλ ρψξσλ εηζφδσλ. 

8. Πθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα ησλ δηαδξφκσλ θαη ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ. 

  9. Πθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα αλειθπζηήξα.    

   10. Μεζθφληζκα θαη ζθνχπηζκα ηα εζσηεξηθά πξεβάδηα ησλ παξαζχξσλ. 

Λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θαζάξηζκα γσληψλ θαη ρψξσλ γχξσ απφ ςχθηεο, 

θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα θιπ. 
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ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

1. Θαζάξηζκα ηδακηψλ. 

2. Θαζαξηζκφο ησλ γξαθείσλ, ληνπιαπηψλ θαη φισλ ησλ επίπισλ γεληθά ζε φιεο ηνπο ηηο 

πιεπξέο (επάλσ θαη πιατλά). 

3. Θαζαξηζκφο ησλ αμεζνπάξ ησλ γξαθείσλ, ησλ ππνπνδίσλ θαη ησλ θαζηζκάησλ πιάηε, 

βάζεηο, ηξνρνί θ.ι.π..  

4. Γπάιηζκα φισλ ησλ δαπέδσλ (κάξκαξα-κσζατθά) κε θαηάιιειν πγξφ.      

5. Ξιχζηκν φισλ ησλ ηνίρσλ ησλ ηνπαιεηψλ. 

6. Μεζθφληζκα ησλ θάδξσλ, πηλάθσλ δσγξαθηθήο. 

7. Θαζάξηζκα ησλ ιεθέδσλ απφ ηνπο ηνίρνπο. 

8. Πθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ βεξαληψλ. 

9. Θαζαξηζκφο πξναχιησλ ρψξσλ 

 

 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΚΖΛΗΑΗΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

1. Μεζθφληζκα θαη πιχζηκν φισλ ησλ ληνπιαπηψλ, εξκαξίσλ, ξαθηψλ, βηβιηνζεθψλ 

κέρξη θαη 3 κέηξα χςνο. 

2. Θαζάξηζκα, γπάιηζκα, πηλάθσλ, βηβιηνζεθψλ, βηηξηλψλ, ληνπιαπηψλ. 

3. Κεηαθίλεζε φζσλ επίπισλ κεηαθηλνχληαη θαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ πίζσ θαη θάησ 

απφ απηά. 

4. Ξιχζηκν φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ θαη απνξξηκκάησλ κέζα θαη έμσ. 

5. Θαζαξηζκφο φισλ ησλ πεξζίδσλ αινπκηλίνπ. 

6. Θαζαξηζκφο ησλ ςπγείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα θπιηθεία. 

 

ΡΝΑΙΔΡΔΠ 

Ν θαζαξηζκόο ησλ ηνπαιεηώλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά ρσξίο θακία εμαίξεζε. 

 

Θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε φισλ ησλ ρψξσλ πγηεηλήο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο ρσξίο λα είλαη πεξηνξηζηηθέο. 

1. Πθνχπηζκα ησλ δαπέδσλ ηνπαιεηψλ 

2. Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ θαη ηνπνζέηεζε ζαθνχιαο.  

3. Θαζάξηζκα ησλ ιεθαλψλ κέζα θαη έμσ θαη απνιχκαλζε κε εηδηθφ πγξφ. 

4. Θαζάξηζκα ληπηήξσλ θαη κπαηαξηψλ, ζθνχπηζκα θαη γπάιηζκα κεηάιισλ. 

5. Θαζάξηζκα κε εηδηθφ πγξφ φισλ ησλ θαζξεπηψλ. 

6. Πθνπγγάξηζκα φισλ ησλ ηνπαιεηψλ  κε ρξήζε απνιπκαληηθνχ. 

7. Ρνπνζέηεζε ρεηξνπεηζεηψλ, ραξηηνχ πγείαο θαη ζαπνπληψλ. 

 

ΘΑΘΔ ΔΜΗ (6) ΚΖΛΔΠ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζην ηξίςηκν θαη γπάιηζκα  ησλ δαπέδσλ ησλ 

ρψξσλ ησλ γξαθείσλ, κε εηδηθφ πγξφ (παξθεηίλε δηαξθείαο) θαη  πηεζηηθά κεραλήκαηα 

πςειήο πίεζεο δεζηνχ-θξχνπ φπνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο. Δάλ ππάξρεη αλάγθε νη 

παξαπάλσ εξγαζίεο ζα γίλνληαη πην ζπρλά.  

  

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ: 

Πε θαζεκεξηλή βάζε,  γέκηζκα ζαπνπλνζεθώλ, γέκηζκα ησλ ζεθώλ κε 

ρεηξνπεηζέηεο θαη ηνπνζέηεζε ραξηηνύ πγείαο. 

Ρα κέζα - πιηθά, ζαθνύιεο, πγξά θαζαξηζκνύ θ.ι.π βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

Σαξηηά πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο θαη  πγξό ζαπνύλη ρεξηώλ δηαηίζεληαη από ηνλ 

ΓΔΓΓΖΔ.   
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α) Νη παξαπάλσ εξγαζίεο απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην θαζαξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

ηνπ θηεξίνπ ζην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη κηθξνεξγαζίεο πνπ ηπρφλ ρνπλ παξαιεθζεί. 

 

β) Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ    θαζεκεξηλψλ 

θαζαξηζκψλ ζα εθηεινχληαη θαη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη φηη δελ 

εθηειέζζεθαλ ζσζηά απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε ακνηβή.    
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ΡΔΣΝΠ Γ 

 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΞΘΔ/4/2020 

«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΥΛ ΣΥΟΥΛ ΡΥΛ ΘΡΖΟΗΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΑΙΗΒΔΟΗΝ/Έδξα Ξεξηνρήο, Ξξαθηνξείν Θαξύζηνπ θαη πνπξαθηνξεία 
Θύκεο θαη Πθύξνπ» 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ: 2.037 η.κ..  

 

ΔΞΥΛΚΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ: 

ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ: 

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ 
ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΛΝΠ (1) 

ΔΡΝΠ (ζπκπιεξψλεηαη 
απφ ηελ πεξεζία) 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ 
ΡΗΚΖ ΑΛΑ 

TEΡΟΑΓΥΛΗΘΝ 

ΚΔΡΟΝ( m2) 

(ζπκπιεξψλεηαη απφ 
ηνλ Γηαγσληδφκελν) 

 

ΚΖΛΗΑΗΑ 
ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΡΗΚΖ 

(ζπκπιεξψλεη

αη απφ ηνλ 

Γηαγσληδφκελν) 

 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ 
ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

(ΔΟΥ) ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΛΝΠ (1) 
ΔΡΝΠΑ  

(ζπκπιεξψλεηαη απφ 
ηνλ Γηαγσληδφκελν) 

 

46.901,76 

   

 

Ξξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή γηα παξνρή ππεξεζηψλ ελφο (1) έηνπο                          

(ζπκπιεξψλεηαη νινγξάθσο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν) :  

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

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

- Πην παξαπάλσ ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο θαη νη επηβαξχλζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε θαζψο θαη ηα γεληθά έμνδα θαη ην εξγνιαβηθφ 

φθεινο ηνπ Αλαδφρνπ. 
- Γελ πεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ ν νπνίνο βαξχλεη ηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 

 

 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

 

 

 

 

(ΞΝΓΟΑΦΖ – ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ) 
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ΡΔΣΝΠ Γ 

ΞΔΟΗ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ 

 
 

 

 

 

 

 

Ξ Η Λ Α Θ Α Π     Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Υ Λ  

 

 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. & ΑΛΑΓΝΣΥΛ  

 

ζει.70  

Α. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ΘΑΗ ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΖΠ  

    ΔΘΛΖΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΛΑΛΡΗ ΡΟΗΡΥΛ  

 

ζει.71 

Β. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ  

 

Γ. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  

ζει.74  

 

ζει.76 

 

Γ. ΑΛΝΗΣΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΖΟΗΝ (OPEN COVER) ΞΖΟΔΠΗΥΛ  

   ΓΔΓΓΖΔ – ΠΛΓΑΠΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ  

 

ζει.77 
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Α Π Φ Α Ι Η Π Δ Η Π  
 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. & ΑΛΑΓΝΣΥΛ  
 

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ αζθαιίζεσλ πνπ ζα ζπλάπηνληαη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα:  
 

1.  Ρα αζθαιηζηήξηα πνπ ζα ζπλάπηεη  ν Αλάδνρνο ζα είλαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά δεφλησο επηθπξσκέλε.  
Θαηά ηε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ Αζθαιηζηεξίσλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη  πιήξσο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ Λφκσλ, 

Λνκνζεηηθψλ Γηαηαγκάησλ, Θαλνληζκψλ θ.ιπ. πνπ ηζρχνπλ εθάζηνη ε θαη 

έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα.  
 

2.  Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θ.ιπ. ησλ 

Αζθαιηζηεξίσλ. Νη παξερφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, νη  νηθνλνκηθνί θαη 

αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, απαιιαγέο θ.ιπ. ππφθεηληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  
 

3.  Νη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε, 

ηδηαίηεξα ζε φ,ηη  αθνξά ζηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηα ζρεηηθά Αζθαιηζηήξηα 

Ππκβφιαηα,  εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. Ν 

Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ 

ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα, πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ 

Αζθαιηζηεξίσλ.  
 

4.  Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ή νη  αζθαιίζεηο πνπ ζα ζπλνκνινγήζεη 

θξηζνχλ σο κε ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη 

λα ζπλάςεη, ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, ηα απαηηνχκελα 

Αζθαιηζηήξηα θαη λα παξαθξαηήζεη (εληφθσο κε ην λφκηκν  επηηφθην 

ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ηηο νθεηιφκελεο ζε απηφλ 

πιεξσκέο, είηε κε θαηάπησζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ απφ ηελ Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ηνπ αλαδφρνπ.  
 

5.  Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη  

ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., 

γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζή ηνπο, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα 

αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη λα 

παξαθξαηήζεη ηα αληίζηνηρα πνζά σο αλσηέξσ.  
 

6.  Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. επίζεο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα παξαθξαηεί 

απφ νθεηιφκελεο πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ θάζε πνζφ πνπ δελ είλαη δπλαηφ 

λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ. πνπ 

ηπρφλ ππάξρνπλ ζηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ Αζθαιηζηεξίσλ.  
 

7.  Πε πεξίπησζε πνπ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο 
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ζπλνκνιφγεζε ηα ζρεηηθά Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα, παξαιείςεη ή αξλεζεί 

(κεξηθά ή νιηθά) λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά θ.ιπ., 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη  ηελ απνθιε ηζηηθή επζχλε 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο θιπ., ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, θαη ε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. δηθαηνχηαη λα 

παξαθξαηήζεη απφ νπνηνδήπνηε ηίκεκα ή εγγχεζή ηνπ ηα πνζά 

νπνηαζδήπνηε θχζεο, πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκίαο ή βιάβεο.  
 

8.  Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα ζπλνκνινγήζεη κε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο (Διιεληθέο ή Μέλεο), λα δηαηεξεί θαη λα παξαθνινπζεί κε δηθέο 

ηνπ δαπάλεο ηηο αζθαιίζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Όξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο.  

 

Ρν Αζθαιηζηήξην Ππκβόιαην, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα θαιύπηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 
θαζνξηδόκελα παξαθάησ: 

 

Α. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ΘΑΗ ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΖ ΔΘΛΖ 

ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΛΑΛΡΗ ΡΟΗΡΥΛ  

 

Ρα Αζθαιηζηήξηα Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Ρξίησλ θαη Δξγνδνηηθήο 

Δπζχλεο ζα ππνβάιινληαη, απφ ηνλ Αλάδνρν δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, εξγαζηψλ ή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν 

Ξαξνρήο πεξεζηψλ (νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν ζπκβεί πξψηα) ζηελ 

Δπηβιέπνπζα πεξεζία ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ..  
 

Ρα Ξξσηφηππα Αζθαιηζηήξηα ή Αθξηβή Αληίγξαθα δεφλησο επηθπξσκέλα, 

απνζηέιινληαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. γηα έιεγρν 

θαη θπιάζζνληαη ζηε ΓΝΙ/πνηνκέαο Αζθαιίζεσλ, Ιεσθ. Ππγγξνχ 49 , 117 43 

Αζήλα.  
 

1.  Αληηθείκελν αζθάιηζεο  
 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε θαη Δξγνδνηηθή 

Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ έλαληη Ρξίησλ θαη νη  Αζθαιηζηέο ππνρξεψλνληαη λα 

θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ζάλαην, ςπρηθή 

νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο πνπ πξνμέλεζε ν Αλάδνρνο, θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, 

νπνηεδήπνηε πξνμελήζεθαλ θαη εθφζνλ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.  
 

2.  Όξην απνδεκίσζεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο  
 

Ρν φξην απνδεκίσζεο γηα ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη  ε αζθάιηζε ζε έλα 

απηνηειέο Αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Ρξίησλ πξέπεη λα 

είλαη, θαηά πεξηζηαηηθό , ην αθφινπζν:  
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Θάιπςε ζσκαηηθψλ βιαβψλ ή/θαη ζαλάηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αμηψζεσλ 

γηα εζηθή βιάβε ή/θαη ςπρηθή νδχλε), πιηθψλ δεκηψλ Ρξίησλ σο ην πνζφ ησλ 

500.000,00 ΔΟΥ  θαη’ άηνκν θαη αηχρεκα θαη γηα νκαδηθφ αηχρεκα.  
 

3.  Όξην απνδεκίσζεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο (Δπέθηαζε ηεο Γεληθήο Αζηηθήο 

Δπζχλεο ή ρσξηζηφ απηνηειέο αζθαιηζηήξην)  

 

Ρν φξην απνδεκίσζεο γηα ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη  ε αζθάιηζε (επέθηαζε 

ηεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ή απηνηειέο αζθαιηζηήξην Δξγνδνηηθήο 

Δπζχλεο), πξέπεη λα είλαη θαηά πεξηζηαηηθό  ην αθφινπζν:  
 

Θάιπςε ζσκαηηθψλ βιαβψλ ή/θαη ζαλάηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αμηψζεσλ 

γηα εζηθή βιάβε ή/θαη ςπρηθή νδχλε), σο ην πνζφ ησλ 500.000,00 ΔΟΥ  

θαη’ άηνκν θαη αηχρεκα θαη γηα νκαδηθφ αηχρεκα.  

 

4.  Αλψηαην φξην θάιπςεο - Απαιιαγέο  
 

4.1. Ρν Αλψηαην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ γηα ηελ θάιπςε Γεληθήο 

Αζηηθήο Δπζχλεο ππέξ Ρξίησλ θαη ηεο Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο (ζε εληαίν 

αζθαιηζηήξην ζπλδπαζηηθά) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 

1.000.000,00 ΔΟΥ.  
 Πε πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο θαη ε θάιπςε 

Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο, δίδεηαη απφ ρσξηζηά αζθαιηζηήξηα, ην αλψηαην 

φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο ζα 

αλέξρεηαη ζε 1.000.000 ,00 ΔΟΥ γηα θάζε έλα αζθαιηζηήξην.  
4.2. Πε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ 

αζθαιηζηψλ κεησζνχλ θάησ ηνπ πνζνχ ηνπ 1.000.000,00 ΔΟΥ (ιφγσ 

επέιεπζεο δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ θαη θαηαβνιήο απφ ηνπο αζθαιηζηέο 

ησλ αληίζηνηρσλ απνδεκηψζεσλ), ελψ ε Πχκβαζε ΓΔΓΓΖΔ – Αλαδφρνπ 

βξίζθεηαη ζε ηζρχ, ν Αλάδνρνο γηα λα κε κέλεη ππαζθαιηζκέλνο νθείιεη 

λα θξνληίδεη  γηα ηελ άκεζε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ επζχλεο, 

ψζηε απηφ λα είλαη ζπλερψο 1.000.000,00 ΔΟΥ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ.  Πρεηηθφο φξνο γηα πξφζζεηε θάιπςε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ επζχλεο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

Αζθαιηζηήξην.   
4.3. Ρν αλψηαην φξην απαιιαγήο αλά δεκηά θαη πεξηζηαηηθφ ζα αλέξρεηαη ζε 

3.000,00 ΔΟΥ.  
 

5.  Γηάξθεηα αζθάιηζεο  
 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη  κε ηελ έλαξμε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

ησλ εξγαζηψλ ή κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν παξνρήο ησλ 

πεξεζηψλ θαη ζα ιήγεη  κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ 

ΓΔΓΓΖΔ θαη Αλαδφρνπ.  
 

Κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ εάλ πξνθχςεη ζέκα άιιεο ξχζκηζεο 





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
 

 

ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ : ΓΠΚΔ/4/2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

ΓΔΓΓΗΔ/ΓΠΚΔ/ΠΔΡ. ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ 

 

ελ. 72 από 110 

 

  

 

 

ζρεηηθήο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ε νπνία εκπίπηεη  ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαη ηεί  ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

απφ ηνλ ίδην, ηφηε ζα πξέπεη λα θξνληίζεη  γηα ηελ εθ λένπ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε ηεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ έλαληη  Ρξίησλ θαη ηεο Δξγνδνηηθήο 

ηνπ Δπζχλεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θ.ιπ. φπσο θαη ζηελ αξρηθή ηνπ αζθάιηζε 

θαη κε δηάξθεηα ηφζε, φζε ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ.  
 

6.   Δηδηθνί Όξνη Αζθαιηζηεξίνπ  

 

Δηδηθφηεξα ζηα Αζθαιηζηήξηα απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:  
 

6.1. Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., ην ελ γέλεη Ξξνζσπηθφ ηεο θαη νη  ζπλεξγάηεο ηεο κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπο, ζεσξνχληαη  ΡΟΗΡΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο δηαζηαπξνχκελεο επζχλεο έλαληη αιιήισλ 

(CROSS LIABILITY).  
 

6.2. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε 

αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε θαη ε δεκηά νθείιεηαη 

ζε πξάμε ή παξάιεηςή ηνπο, γηα βιάβε ή δεκηά πνπ θαιχπηεηαη απφ ην 

Αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Ρξίησλ θαη Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο 

θαη ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα έμνδα έθδνζεο ηεο 

εγγπνδνζίαο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ. ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ 

Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Ρξίησλ θαη ηελ Δξγνδνηηθή Δπζχλε κέζα 

ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα 

επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.  
 

6.3. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αλαγσγήο θαηά 

ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., ησλ ζπκβνχισλ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή ε δεκηά νθείιεηαη ζε 

πξάμε ή παξάιεηςε ησλ πξνζψπσλ απηψλ.  
 

6.4. Θαιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ΑΘ απνξξένπζα επζχλε ηεο ΓΔΓΓΖΔ 

Α.Δ. (επζχλε πξνζηήζαληνο).  

 

6.5. Θαιχπηνληαη δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνμελεζνχλ ζε πεξηνπζία ηεο ΓΔΓΓΖΔ 

Α.Δ. ε νπνία βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν, θξνληίδα, επηκέιεηα ηνπ 

Αζθαιηζκέλνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Πχκβαζεο 

πνπ ηνπ έρεη  αλαηεζεί θαη εληφο ησλ αλαθεξνκέλσλ αλσηέξσ νξίσλ 

θάιπςεο.  

 

6.6. Ρν αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Ρξίησλ θαη 

Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο ελεξγνπνηείηαη  ζηε βάζε loss occurrence, δειαδή 

λα θαιχπηνληαη απαηηήζεηο Ρξίησλ, ζπλεπεία δεκηψλ ή ζσκαηηθψλ 

βιαβψλ πνπ επέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.  
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7.  Γεληθνί Όξνη Αζθαιηζηεξίνπ  
 

7.1. Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη  ζηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηζκέλνο 

(Αλάδνρνο) πεξηιακβάλεηαη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν γηα 

ηελ ππφςε Ξαξνρή πεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη νη  ηπρφλ 

πεξγνιάβνη θαη πνπξνκεζεπηέο ηνπ Αλαδφρνπ.  
 

7.2.  Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελε.  
 

7.3. Ρν ελ ιφγσ Αζθαιηζηήξην δε δχλαληαη λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί ή 

ιήμεη  ρσξίο ηε γξαπηή, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξηλ απφ ηξηάληα (30) 

εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο, ηφζν πξνο 

ηνλ αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. (ΓΝΙ/πνηνκέαο 

Αζθαιίζεσλ, Ιεσθ. Ππγγξνχ 49, 117 43 Αζήλα).  
 

7.4. Ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί  ε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  γηα ηηο 

απαηηήζεηο ηεο απ' απηφλ ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ ηνπ έρ εη  θαηαβάιεη 

(κε εμαίξεζε ηηο πξνθαηαβνιέο έλαληη ηζφπνζσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

ή άιισλ εγγπήζεσλ πνπ απνδέρηεθε ε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.), ππνρξεψλεηαη λα 

δεηήζεη απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην αζθαιηζηήξην 

ηνλ εμήο Δηδηθφ Όξν:  
«Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο: Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία αθνχ 

θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θ.ιπ. απνδεκίσζε 

πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη φια ηα ζρεηηθά ζηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.».   

 

 

Β. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ 

 

 

Ρν αζθαιηζηήξην ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΑΠΡΗΘΖΠ ΔΘΛΖΠ ζα ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν, 15 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ (νπνηνδήπνηε 

απφ ηα δχν ζπκβεί πξψηα), ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ..  

Ρν Ξξσηφηππν Αζθαιηζηήξην ή Αθξηβέο Αληίγξαθν δεφλησο επηθπξσκέλν 

απνζηέιιεηαη, απφ ηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., πξνο έιεγρν 

θαη θπιάζζεηαη ζηε ΓΝΙ/πνηνκέαο Αζθαιίζεσλ, Ιεσθ. Ππγγξνχ 49,  117 43 

Αζήλα.  

 

 

1. Αληηθείκελν Αζθάιηζεο  

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

νηθνλνκηθέο θπξίσο δεκηέο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη Ρξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ρξεκαηηθψλ απνδεκηψζεσλ γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή θαη ζάλαην, ζπλεπεία 

πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλέιαβε ν Αλάδνρνο, ζ ηα πιαίζηα 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  
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2. Αζθαιηδφκελα Όξηα – Απαιιαγέο  

Αλψηαην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ θαηά πεξηζηαηηθφ θαη ζσξεπηηθά γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 1.000.000 ΔΟΥ.  

 

Νη νξηδφκελεο απαιιαγέο απφ ην αζθαιηζηήξην ζε θάζε πεξίπησζε 

ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  

 

 

3. Γηάξθεηα Αζθάιηζεο  

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη  κε ηελ έλαξμε, κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν, ησλ εξγαζηψλ ή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν παξνρήο 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ζα ιήγεη κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ 

ΓΔΓΓΖΔ θαη Αλαδφρνπ, κε δηεηή ηνπιάρηζηνλ εθηεηακέλε πεξίνδν 

αλαθνίλσζεο απαηηήζεσλ γηα δεκηέο  πνπ νθείινληαη ζε πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπλέβεζαλ σο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

4.  Δηδηθνί φξνη αζθαιηζηεξίνπ  

 

4.1. Ζ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., ην ελ γέλεη Ξξνζσπηθφ ηεο θαη νη  ζπλεξγάηεο ηεο κε 

ην πξνζσπηθφ ηνπο, ζεσξνχληαη ΡΟΗΡΑ ΞΟΝΠΥΞΑ.  

 

4.2. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή 

εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε θαη ε δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή 

παξάιεηςή ηνπο, γηα βιάβε ή δεκηά πνπ θαιχπηεηαη απφ ην 

Αζθαιηζηήξην Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο έλαληη  Ρξίησλ θαη  ζα θαηαβάιεη 

θάζε πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα έμνδα έθδνζεο ηεο εγγπνδνζίαο, γηα 

άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ. ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αζηηθή επζχλε 

κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα  

επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.  

 

4.3. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αλαγσγήο θαηά ηεο 

ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., ησλ ζπκβνχισλ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή ε δεκηά νθείιεηαη ζε 

πξάμε ή παξάιεηςε ησλ πξνζψπσλ απηψλ.  

 

 

5. Γεληθνί Όξνη αζθαιηζηεξίνπ  

5.1. Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη  ζηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηζκέλνο 
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(Αλάδνρνο) πεξηιακβάλεηαη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 

ππφςε παξνρή ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη νη  ηπρφλ πεξγνιάβνη θαη 

πνπξνκεζεπηέο ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

5.2. Ρν ελ ιφγσ Αζθαιηζηήξην δε δχλαηαη λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί ή ιήμεη  

ρσξίο ηε γξαπηή, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξηλ απφ ηξηάληα (30) 

εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο, ηφζν πξνο ηνλ 

Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. (ΓΝΙ/πνηνκέαο Αζθαιίζεσλ, 

Ιεσθ. Ππγγξνχ 49, 117 43 Αζήλα).  

 

 

Γ. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

Ζ αζθάιηζε ηνπ Ξξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη δχν (2) πεξηπηψζεηο:  

 

1. Αζθάιηζε Ξξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.  

1.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη  ην ελ γέλεη εξγαηνηερληθφ θαη 

ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο 

Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο.  

1.2. Δηδηθφηεξα γηα ην εκεδαπφ πξνζσπηθφ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

Δξγαηηθή Λνκνζεζία αζθάιηζε ζην ΗΘΑ  ή/ θαη ζε άιιν Νξγαληζκφ 

Θπξίαο ή Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα. Γηα ην 

αιινδαπφ πξνζσπηθφ απαηηείηαη αληίζηνηρε αζθάιηζε, πνπ λα 

πξνβιέπεηαη δειαδή απφ ηελ Δξγαηηθή Λνκνζεζία ηεο Σψξαο 

πξνέιεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα κελ αληηβαίλεη  ζηη ο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο.  

1.3. Ν Αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί, πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

ππνβάιεη  έγθαηξα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., φια ηα 

αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά αζθάιηζεο ηνπ ελ γέλεη εξγαηνηερληθνχ θαη 

ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

2. Αζθάιηζε ζπκβνχισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ Αλαδφρνπ.  

2.1. O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη  ηνπο πάζεο θχζεσο 

ζπκβνχινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαζηψλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο 

πξέπεη  λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ ζπκβνχισλ ή ζπλεξγαηψλ 

ηνπ, εκεδαπψλ ή/θαη αιινδαπψλ, έλαληη θηλδχλσλ πξνζσπηθψλ 

αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθφ Φνξέα ηεο επηινγήο ηνπ.  
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2.2. Απφ ηελ πεξίπησζε απηή εμαηξνχληαη νη  αιινδαπνί ζπλεξγάηεο θαη 

ζχκβνπινη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ γίλεη  ήδε αλάινγεο 

αζθαιίζεηο ζηε ρψξα ηνπο, νη  νπνίεο ηζρχνπλ γηα ηελ εδψ παξακνλή 

ηνπο θαη δελ αληηβαίλνπλ ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία.  

2.3. Ν Αλάδνρνο έρεη  ηελ επζχλε ηεο θχιαμεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ Αζθαιηζηεξίσλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αζθαιίζεσλ 

απηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα 

πεξεζία ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. πεχζπλε Γήισζε φηη  πξάγκαηη νη 

ζχκβνπινη, ζπλεξγάηεο ηνπ θιπ. είλαη αζθαιηζκέλνη έλαληη θηλδχλσλ 

πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ. Νη πεχζπλεο απηέο Γειψζε ηο θπιάζζνληαη 

ζηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. (Δπηβιέπνπζα πεξεζία).  

 

Γ. ΑΛΝΗΣΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΖΟΗΝ (OPEN COVER) ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΓΓΖΔ–  

ΠΛΓΑΠΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ  

(Αθνξά ηελ θάιπςε Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο θαη Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο)  

 

Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο επηζπκεί ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 

δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ Ππκβάζεσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., νη  

νπνίεο εθηεινχληαη παξάιιεια θαη ζηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη νη ίδηεο 

αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο , κπνξεί λα ζπλάςεη έλα εληαίν Αλνηρηφ 

Αζθαιηζηήξην (OPEN COVER) ζην νπνίν ζα ηεξνχληαη ηα εμήο:  

Ρν αζθαιηζηήξην (θαηά πεξίπησζε αζθάιηζεο), ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν, 15 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηεο Ξαξνρήο ησλ πεξεζηψλ (νπνηνδήπνηε απφ ηα 

δχν ζπκβεί πξψηα), ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  

Ρν Ξξσηφηππν Αζθαιηζηήξην ή Αθξηβέο Αληίγξαθν ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ δεφλησο 

επηθπξσκέλν, απνζηέιιεηαη, απφ ηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., 

πξνο έιεγρν θαη θπιάζζεηαη ζηε ΓΝΙ/πνηνκέα Αζθαιίζεσλ, Ιεσθ. Ππγγξνχ 

49, 117 43 Αζήλα.  

 

 

1.  Αληηθείκελν Αζθάιηζεο  

Ξεξηγξαθή αλαιφγσο ηνπ αληηθεηκέλνπ αζθάιηζεο θαη ζχκθσλα κε ην 

αληίζηνηρν Αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη 

Ρξίησλ, ηνπ παξφληνο.  

 

2.  Αλψηαην Όξην Θάιπςεο  

Ρνπιάρηζηνλ δηπιάζην απφ ηα πξνβιεπφκελα θαη ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν 

Αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη  Ρξίησλ, ηνπ 

παξφληνο. Πε θάζε πεξίπησζε, ην αλψηαην φξην θάιπςεο ππφθεηηαη ζηελ 

ηειηθή έγθξηζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  

 

3.  Απαιιαγέο  

Πχκθσλα κε ην αληίζηνηρν Αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ έλαληη Ρξίησλ, ηνπ παξφληνο.  

 





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
 

 

ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ : ΓΠΚΔ/4/2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

ΓΔΓΓΗΔ/ΓΠΚΔ/ΠΔΡ. ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ 

 

ελ. 77 από 110 

 

  

 

 

4.  Γηάξθεηα Αζθάιηζεο  

Πχκθσλα κε ην αληίζηνηρν Αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ έλαληη Ρξίησλ, ηνπ παξφληνο.  

 

5.  Δηδηθνί Όξνη  

Πχκθσλα κε ην αληίζηνηρν Αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ έλαληη Ρξίησλ, ηνπ παξφληνο.  

 

6.  Γεληθνί Όξνη  

Πχκθσλα κε ην αληίζηνηρν Αζθαιηζηήξην Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ έλαληη Ρξίησλ, ηνπ παξφληνο.  
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ΡΔΣΝΠ Δ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ 

 

 

 

1.  ΓΖΙΥΠΖ ΠΛΞΔΘΛΡΝΡΖΡΑΠ     

 

(γηα Έλσζε/Θνηλνπξαμία/Ξξνζσξηλή Πχκπξαμε) 

 
 

Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα 6 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

 

 

Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα 3 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ  
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3.  ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΞΑΙΙΖΙΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  

 

 

 

                                                 

                                                  ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε./Ξεξηνρή Αιηβεξίνπ  

                                                        Ρειέθσλν: ………………………  

 
                                                 ΗΠΣΔΗ ΚΔΣΟΗ  …/…/20… 

 
                                
                                                                 

                     
 

                                         
     
 

 
 

 
          Θεσξήζεθε  
            
   Γηεπζπληήο Ξεξηνρήο Αιηβεξίνπ                                                       
 

 

− Ζ ηαπηφηεηα ζα θαηαζθεπαζζεί κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε θαηάιιειν ραξηί. 

 

− Θα πξνζθνκηζζεί ζηελ Ξξντζηάκελε πεξεζία απφ ηνλ ίδην ηνλ θάηνρν θαη πξηλ ηε 

ζεψξεζε ζα γίλεη ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηα ζηνηρεία ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο.  

 

− Θα ηεζεί πξσηφηππε ππνγξαθή ηνπ αξκνδίνπ Γηεπζπληή ΓΔΓΓΖΔ θαη πξσηφηππε 

ζθξαγίδα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. Θαηφπηλ ζα πιαζηηθνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΩΡΙΝΗ  ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  

Ο ε ηθοληδόκελος (  Επώνυμο,   
Όνομα )  ηοσ  (Παηρώλσκο)) ,  
θάηοτος ηοσ σπ’  αρηζ.  .  ……….. 
Δειη ίοσ Αζησλοκηθής Τασηόηεηας  
είλα η σπάιιειος ηοσ Αλαδότοσ  

 ( ΕΠΩΝΤΜΙΑ  ΑΝΑΔΟΧΟΤ )  

Δηεύζσλζε  
Τει ………………  
 
ποσ εθηειεί «Εργαζίες θαζαρηζκού ηωλ 
εζωηερηθώλ τώρωλ ηωλ θηερίωλ 
αρκοδηόηεηας ΔΠΚΕ/Περ. Αιηβερίοσ» γηα 
ιογαρηαζκό ηοσ ΔΕΔΔΗΕ. 
(ΣΥΜΒΑΣΗ …………………..) 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: * ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε.+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *100028684+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΠΕΡΡΑΙΒΟΤ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΘ 5+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: (ΤΝΣΗΙΡΜΑ  ΧΑΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ) 

- Σθλζφωνο:  22310 41088 

- Θλ. ταχυδρομείο: c.syntzirma@deddie.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.deddie.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): Εργαςίεσ κακαριςμοφ των χϊρων των κτθρίων αρμοδιότθτασ ΔΕΔΔΘΕ/ΔΠΚΕ/Περ. Αλιβερίου   

‘90919200-4’’ 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: .*20REQ007186277] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :*ΤΠΘΡΕΙΕ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

*ΔΠΚΕ/4/2020 
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ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» iv  ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 
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*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ 

φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV 

και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι 

του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 

30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 

πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1.  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2.  δωροδοκίαx,xi· 

3.  απάτθxii· 

4.  τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5.  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6.  παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου xvi  το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  
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προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ:  

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ) Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα;  Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια xxxi  κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

*+ Ναι *+ Όχι 
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αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Όχι 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 





  
Διεύθσνζη 
Περιθέρειας  

Κενηρικής Ελλάδας 
 

 

ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ : ΓΠΚΔ/4/2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

ΓΔΓΓΗΔ/ΓΠΚΔ/ΠΔΡ. ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ 

 

ελ. 97 από 110 

 

  

 

 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσ xxxvi  που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Περιθέρειας  
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 
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3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχων xlii  όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 
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8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ xliii  το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 

πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν 

να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ 

μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ 

μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι 

– IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ 

ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για 

τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i

 

 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii 
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii 
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη 

ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα 

ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

 Ποιύ κηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 10 εργαδοκέλοσς θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 2 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

 Μηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 50 εργαδοκέλοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 10 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

 Μεζαίες επητεηρήζεης: επητεηρήζεης ποσ δελ είλαη ούηε ποιύ κηθρές ούηε κηθρές θαη νη νπνίεο απαζτοιούλ 

ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ σπερβαίλεη ηα 50 

εθαηοκκύρηα εσρώ και/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iv 
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 

v 
 Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi 
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii 
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ 

σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο 

ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

viii 
 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ix 
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

x 
 Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
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xi 
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 

ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 

2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ 

δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 

παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii 
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) 

"Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xiii 
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xiv 
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv 
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi 
 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 

Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ) 

xvii 
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii 
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix 
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx 
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 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi 
 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii 
 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxiii 
 Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv 
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv 
 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi 
 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii 
 Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii 
 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην 

ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix 
 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx 
 Πξβι άξζξν 48. 

xxxi 
  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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xxxii 
 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο 

ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxiii 
 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από ορηζκέλα θράηε 

κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο Παράρηεκα ασηό. 

xxxiv 
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηη ζσεηική διακήπςξη ή ζηην ππόζκληζη ή ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ πος 

αναθέπονηαι ζηην διακήπςξη.  

xxxv 
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxvi 
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii 
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxviii 
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ 

σπερβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxix 
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 

σπερβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xl 
 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όιοη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη 

ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xli 
 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 

κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΤΔΥΓ. 

xlii 
 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ 

αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

xliii 
 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έτεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, 

ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΤΔΥΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ 

αλσηέξσ.  

xliv 
 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 
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xlv 
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi 
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvii 
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlviii 
 Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 

από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  




