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ΑΡΙΘ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:∆ΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ/Z060 5006923/24-08-
2020  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.08.2020 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ   
 ∆Ε∆∆ΗΕ /∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ   
 (Ε∆ΡΑ).  
 

 
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ∆Ε∆∆ΗΕ), δια της ∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, που εδρεύει στη Ζάκυνθο, Αγ ∆ιονυσίου & Νταγιαπιέρα, Τ.Κ. 29100, 
έχοντας υπόψη: 
1. Τα άρθρα 123 επ. του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (Α΄ 179),  
2. Το Ν. 4412/2016 «Συµβάσεις δηµοσίων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών» (Α΄ 147),  
3. Την µε αρ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απόφαση «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης», 
4. Τις οδηγίες του ΣΟ∆Ι∆ ΙVπου αφορούν την παροχή εξουσίας υπογραφής 
αποφάσεων και συµβάσεων του ∆Ε∆∆ΗΕ,  
 
∆ιακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά,  βάσει τιµής σε ευρώ, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο 
Παράρτηµα 1 (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) της παρούσας.  
 
Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισµού.  
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρµόζονται οι 
διατάξεις που µνηµονεύονται ανωτέρω.  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ 
/∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ε∆ΡΑ). 
1.1, που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
(Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις [CPV] 90911200-8). 
1.2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1:  Η εκτιµώµενη αξία 
της σύµβασης ανέρχεται σε Οκτώ χιλιάδες εννιακόσια, ευρώ(8.900€), 
πλέον φόρου προστιθέµενης αξίας.  
 
  
Το παραπάνω ποσό συνιστά το ανώτατο όριο προσφοράς. Προσφορές 
που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό δεν γίνονται αποδεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
1.3.  ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος των ζητούµενων 

υπηρεσιών.  
1.4.∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
1.5.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 2 :Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε 
µονοµερή απόφασή του εκδιδόµενη κατά την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης:  
  
 Να µειώσει την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι 
ποσοστού  τριάντα τοις εκατό (30%).  
Οι µειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη µεταβολή της συµβατικής αµοιβής και 
είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες 
απαιτήσεις.  
 
Οι µειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη µεταβολή της συµβατικής 
αµοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, ο οποίος δεν 
δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 
 
 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2.1. Οι Προσφορές  θα υποβληθούν µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της ∆ΠΠ-
Η/Περ. ∆ΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Αγ. ∆ιονυσίου & Νταγιαπιέρα, Τ.Κ. 29100, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 25-09-2020 και έως ώρα 10.00 
π.µ ή µε ταχυδροµική αποστολή τους στην έδρα της ίδιας ∆ιεύθυνσης έως την 
Παρασκευή 
25-09-2020, και έως ώρα 10.00 π.µ. Επί ταχυδροµικής αποστολής ο προσφέρων 
έχει ο ίδιος την ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση της προσφοράς και ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
δεν έχει υποχρέωση να παραλάβει την προσφορά από οποιοδήποτε άλλο σηµείο. Η 

                                            
1Τα ποσά συμπληρώνοντα ι  ολογράφως κα ι  αρ ιθμητ ικώς  
2 Επισημα ίνετα ι ,  ότ ι  γ ια  τον  υπολογ ισμό της  αξ ίας  της  συμβάσεως,  από την  οπο ία  εξαρτάται  
η  τηρητέα  δ ιαδ ι κασία ,  λαμβάνετα ι  υπόψη κα ι  η  αξ ία  του  δ ικα ιώματος  προα ιρέσεως  (άρθρο 
236 παρ.  1  ν .  4412/2016) .  Η επιλογή του /  των  δ ικα ιωμάτων  προα ίρεσης ,  ως  προς  την 
αυξομε ίωση του  αντ ικε ι μένου του  δ ιαγων ισμού/  ή  κα ι  τη  χρον ική παράταση της  σύμβασης   
γ ίνετα ι  από την  αρμόδια  Υπηρεσία  σύμφωνα με  τ ι ς  ανάγκες  της .  
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αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει αµέσως µετά τη λήξη της παραπάνω 
προθεσµίας στο  του 2οορ. του κτιρίου επί της οδού Αγ. ∆ιονυσίου & Νταγιαπιέρα, 
Τ.Κ. 29100, στη Ζάκυνθο, από την αρµόδια Επιτροπή. 
2.2.Προσφορά που περιέρχεται στον ∆Ε∆∆ΗΕ µετά τη λήξη των πιο πάνω 
προθεσµιών δεν γίνεται δεκτή και δεν ανοίγεται, αλλά επιστρέφεται σε εκείνον που 
την υπέβαλε.  
 
3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
3.1.Η παρούσα διακήρυξη δηµοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων στις 14-09-2020 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
∆Ε∆∆ΗΕ www.deddie.gr από τις 15-09-2020. 
3.2. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε οικονοµικός 
φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των 
όρων του διαγωνισµού.  
3.3  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς µπορούν να ζητούν ηλεκτρονικά συµπληρωµατικές πληροφορίες και 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού το αργότερο οκτώ (8) 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Αιτήµατα 
παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται είτε µετά την ως άνω ηµεροµηνία είτε µε 
άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλα τα αιτήµατα που θα υποβληθούν µέχρι την ως άνω 
ηµεροµηνία το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Οι παρεχόµενες 
διευκρινίσεις δίνονται µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και στο 
διαδικτυακό τόπο του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
4. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
4.1. Αποφαινόµενο όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 
είναι ο ∆ιευθυντής Περιοχής. 
4.2. Γνωµοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία είναι 
αρµόδια σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών µέχρι και την 
κατακύρωση. 
 
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οικονοµικοί φορείς, ήτοι φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συµπράξεις φυσικών ή και 
νοµικών προσώπων, που είναι εγκατεστηµένα: α) Σε ένα κράτος – µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) Σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), ή γ)  Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, στο βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ.∆.Σ.  ή δ) Σε τρίτες χώρες, που 
δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή πολυµερή 
συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπόθεση του δικαιώµατος συµµετοχής 
είναι η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού που προβλέπονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας και η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται 
στο άρθρο 7 της παρούσας. 
5.2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής οικονοµικοί φορείς οι οποίοι έχουν 
αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 74 και 
306 του ν. 4412/2016 για όσο διάστηµα ισχύει ο αποκλεισµός. 
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5.3. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συµπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να 
προσλάβουν ορισµένη νοµική µορφή για τη συµµετοχή τους στον διαγωνισµό. 
Κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύµπραξης, η οποία υποβάλλει 
προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ για όλες 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, την 
κατακύρωση και τη σύµβαση. Πριν τη σύναψη της συµβάσεως, η 
ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύµπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εµπορική και τη φορολογική νοµοθεσία για την έναρξη της 
εµπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ∆Ε∆∆ΗΕ τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά. 
5.4. Κάθε οικονοµικός φορέας, αυτοτελώς ή ως µέλος 
κοινοπραξίας/ένωσης/προσωρινής σύµπραξης, µπορεί να υποβάλει µόνο µία 
προσφορά. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι 
προσφορές που υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονοµικό φορέα. 
5.5. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της 
συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγµατος. 
5.6. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων, η µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύµβασης. 
6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
6.1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό: 
 
6.1.1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους λόγους: 
6.1.1.1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24-10-2008 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11-11-0088, 
σ. 42). 
6.1.1.2. ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της 
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-06-1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τοµέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 
6.1.1.3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 
316 της 27-11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 
6.1.1.4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13-06-2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής. 
6.1.1.5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26-10-2005, 
«σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
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χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (EEL 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τον ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 
6.1.1.6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τον ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
 
6.1.2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 
Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
6.1.2.1. Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή του ελληνικού δικαίου ή 
αποδεικνύεται µε τα κατάλληλα µέσα. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικές ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική.  
6.1.2.2. Έχουν επιβληθεί εις βάρος του µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β` 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ3. 
 
6.1.2.3. Ο λόγος αποκλεισµού παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός 
φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί να αποκλείει από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό: 
 
6.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
Εκείνον που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016. 
6.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
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αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου (µόνο για αλλοδαπούς).  
 
6.1.4. ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εκείνον για τον οποίο ο ∆Ε∆∆ΗΕ διαθέτει 
επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς, µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
6.1.5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων που δεν µπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα,  
6.1.6. Εάν υπάρχει µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την 
πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 280 του ν. 
4412/2016 που δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα. 
6.1.7.  Εκείνον που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης 
ή προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  
6.1.8. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που απαιτούνται στο άρθρο 16 της παρούσας.  
6.1.9. Εκείνον που επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του ∆Ε∆∆ΗΕ, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση. 
6.1.10. Αποκλείονται από τη σύναψη της σύµβασης οι υποψήφιες εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος 
τους, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Επίσης αποκλείονται από τη σύναψη σύµβασης οι υποψήφιες εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες 
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής της προσφοράς, ή,ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της 
προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή 
τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ’ 
εφαρµογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής της προσφοράς.  
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6.2.ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νοµικό 
πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισµού εξετάζονται στο ίδιο το νοµικό πρόσωπο, εκτός 
από εκείνους της παρ. 6.1.1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των µελών 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:   
6.2.1. Για τις ανώνυµες εταιρίες τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου,  
6.2.2. Για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 
διαχειριστές,  
6.2.3.Για τους συνεταιρισµούς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
6.3. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή 
σύµπραξη, η συνδροµή κάποιου από τους λόγους αποκλεισµού στο πρόσωπο ενός 
από τα µέλη της ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του µέλους, επάγεται 
αποκλεισµό της προσφοράς της Ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρινή σύµπραξης. 
 
6.4.ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ:   
Οικονοµικός φορέας, για τον οποίο συντρέχει κάποιος από τους λόγους 
αποκλεισµού των παραγράφων 6.1.1., 6.1.2.2. και 6.1.3 έως 6.1.10.4, µπορεί να 
προσκοµίσει στον Φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» της προσφοράς του 
στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης. Για τον σκοπό αυτό ο οικονοµικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευτεί να καταβάλει αποζηµίωση 
για τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι 
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε τρόπο ολοκληρωµένο, µέσω 
ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα 
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα 
µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται από το 
όργανο που είναι αρµόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής σε 
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 
στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο οικονοµικός φορέας 
που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή στις διαδικασίες 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο 
του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος µέλος, στο οποίο 
ισχύει η απόφαση.Η απόφαση του ∆Ε∆∆ΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη 
των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται µετά 
από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η 
οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας 30 ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου 
απόφασης του ∆Ε∆∆ΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευοµένου από όλα τα 
σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας ο ∆Ε∆∆ΗΕ 
αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης τον εν λόγω οικονοµικό φορέα. 
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
7.1Για την παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται επιπλέον, ο 
προσφέρων:  
7.1.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  
 Αναφορικά µε την επαγγελµατική/ τεχνική ικανότητα του προσφέροντα 
απαιτείται: 
7.1.1.1. Να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην εκτέλεση όµοιων συµβάσεων, η 
αξία των οποίων να ανέρχεται συνολικά σε 10.000,00 Ευρώ κατά την τελευταία 
τριετία.  
7.1.1.2. Να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους και τεχνικό 
εξοπλισµό για την εκτέλεση της Σύµβασης. 
7.1.1.3. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συµπράξεων, η 
απαιτούµενη εµπειρία στην εκτέλεση των συµβάσεων απαιτείται να 
συγκεντρώνεται τουλάχιστον από ένα µέλος της. 
 
7.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Για την κάλυψη των 
κριτηρίων επιλογής του παρόντος άρθρου ο προσφέρων µπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του, που τον 
συνδέουν µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως µε την προσκόµιση της σχετικής  
δέσµευσης των φορέων για τον σκοπό αυτό. Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων 
αφορά στα κριτήρια του άρθρου 7.1 της παρούσας (που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του 
αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή µε τη σχετική 
επαγγελµατική εµπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, 
για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες.  

 
8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Επειδή το συνολικό αντικείµενο της συµβάσεως, µαζί µε το δικαίωµα προαιρέσεως 
του άρθρου 1.5 της παρούσας δεν υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000,00) 
ευρώ δεν απαιτείται έλεγχος της ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στη διαδικασία. 
 
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά  βάσει τιµής . 
9.2.  Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιµή και 
είναι οι  προσφέροντες µε τη χαµηλότερη τιµή, θα διενεργηθεί κλήρωση 
µεταξύ τους. Η κλήρωση διενεργείται από την  αρµόδια Επιτροπή παρουσία των 
ενδιαφεροµένων. 
 
10. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε έξι µήνες από την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας 
ανάθεσης. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται µικρότερος χρόνος ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
10.2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη 
της. Στην  περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται.  
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11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται η υποβολή 
εγγυήσεως συµµετοχής.  
 
12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
12.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. Τεχνικά φυλλάδια και 
τεχνικοί/εµπορικοί όροι µπορεί να είναι διατυπωµένοι στα αγγλικά). 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε  
άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική. 
 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο. Οι προσφορές πρέπει να 
συνοδεύονται από πίνακα περιεχοµένων, να φέρουν ενιαία αρίθµηση και να 
µονογράφονται σε κάθε σελίδα τους. Οι προσφορές πρέπει να είναι 
δακτυλογραφηµένες. Τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες πρέπει να είναι ευκρινείς, να 
µονογράφονται και να σφραγίζονται από τον προσφέροντα. Επισηµαίνεται ότι όλα 
τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά  γίνονται δεκτά και σε απλά, 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των αρχικών εγγράφων, τόσο δηµοσίων όσο και 
ιδιωτικών. Ειδικότερα για τα δηµόσια έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή νοµίµως επικυρωµένων αντιγράφων τους και 
για τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αντιγράφων που 
έχουν επικυρωθεί από δηµόσια αρχή ή από δικηγόρο. Για τα έγγραφα που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ πάντως µπορεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ζητήσει την υποβολή πρωτοτύπου ή 
επικυρωµένου αντιγράφου. 
Οι προσφορές περιλαµβάνουν υποχρεωτικά και µε ποινή απόρριψης όλα τα 
στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο µε την ένδειξη «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο 
αναγράφονται η επωνυµία του προσφέροντος, ο αριθµός και ο τίτλος της 
παρούσας διακήρυξης. 
Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τρεις (3) σφραγισµένους φακέλους (Α΄, Β΄ και Γ΄) 
µε τις ίδιες ακριβώς επισηµάνσεις του φακέλου προσφοράς και συγκεκριµένα: 
12.2. ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο «Φάκελος Α΄ - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής» περιέχει: 
12.2.1. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης[1] ((Τ.Ε.Υ.∆.) στο οποίο ο προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας για τη συµµετοχή του. Κατά την 
υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), είναι 
δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού 
φορέα η  απόδειξη µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.1.1. για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 
οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο 
νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή, το 
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο  που θα εκπροσωπεί τον οικονοµικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης.  
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12.2.2. Στην περίπτωση που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συµπληρώσει τα σχετικά 
πεδία του Τ.Ε.Υ.∆. και Τ.Ε.Υ.∆. θα υποβάλλεται και από τον τρίτο. 
12.2.3. Στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τµήµα 
της σύµβασης σε υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του 
Τ.Ε.Υ.∆. και εφόσον το τµήµα αυτό υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό 
(30%) της αξίας της σύµβασης που θα ανατεθεί, τότε Τ.Ε.Υ.∆. υποβάλλεται και 
από τον υπεργολάβο.  
12.2.4. Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόµενη στο Τ.Ε.Υ.∆. δήλωση του 
προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού, 
αποδεικνύουν ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 
του κατά το άρθρο 6.4 της παρούσας.  
12.2.5. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε 
χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισµένα 
δικαιολογητικά, που τεκµηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισµού ή/και τη 
συνδροµή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.  
 
12.3. ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο «Φάκελος Β΄ - Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 
12.3.1. Συνηµµένες επιστολές έντεχνης και εµπρόθεσµης εκτέλεσης, από 
επιχειρήσεις µε τις οποίες οι ∆ιαγωνιζόµενοι έχουν υλοποιήσει όµοιες συµβάσεις. Οι 
αναφερόµενες συµβάσεις να καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρ. 7.1.1.1. της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 
12.3.2. ∆ήλωση υποβολής προσφοράς και ανεπιφύλακτης αποδοχής των 
όρων του ∆ιαγωνισµού και Σύµβασης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3. 
 
12.3.3. ∆ήλωση ότι τα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιεί θα είναι 
εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).  
12.3.4. ∆ήλωση ότι απασχολείται µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 
τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, ότι διαθέτει την ανάλογη εµπειρία 
και τον κατάλληλο εξοπλισµό. 
 
12.3.5. Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου, επιπλέον τεχνικά 
στοιχεία. 
 
12.4. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο «Φάκελος Γ΄ - Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία 
οικονοµικά στοιχεία των προσφερόµενων υπηρεσιών, δηλαδή:  
12.4.1. Το Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος 4 
συµπληρωµένο µε τιµές µονάδας και προσφερόµενες υπηρεσίες, εκφρασµένες σε 
ευρώ και γραµµένες αριθµητικώς και ολογράφως. 
 
Επίσης θα υποβάλουν έγγραφο  στο οποίο παρατίθεται:  
α) Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας. 
γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, 
αντίγραφο της οποίας πρέπει να επισυνάπτεται. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
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στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό 
χώρων. 
 
Στην οικονοµική προσφορά οι προσφέροντες πρέπει να υπολογίζουν εύλογο 
ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του 
εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.  
12.4.2. Οι τιµές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της συµβάσεως. 
Προσφορές που περιλαµβάνουν ρήτρα ισοτιµίας ξένου νοµίσµατος ή 
οποιουσδήποτε άλλους όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται. 
12.4.3. Σηµειώνεται, ότι οι τιµές περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες κρατήσεις 
και επιβαρύνσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέµενης αξίας ο οποίος βαρύνει τον 
∆Ε∆∆ΗΕ µε τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού 
τιµολογίου του παρόχου των υπηρεσιών.  
 
13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
13.1. Αν δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα ή δεν υποβλήθηκε  µε τον τρόπο που 
αναφέρεται ανωτέρω.  
13.2. Αν υποβλήθηκε από  οικονοµικό φορέα που δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής. 
13.3. Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από µία προσφορές από τον ίδιο οικονοµικό 
φορέα είτε αυτοτελώς είτε ως µέλος ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύµπραξης.  
13.4. Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά.  
13.5. Αν δεν αφορά το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών.  
13.6. Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της  παρούσας 
ως προς τη µορφή των προσφορών ή δεν περιλαµβάνει όλα ανεξαιρέτως τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 
13.7. Αν το επάγγελµα που ασκεί ο προσφέρων, µε το οποίο είναι γραµµένος στο 
οικείο Επιµελητήριο, όπως δηλώνεται  στο ΤΕΥ∆, δεν είναι συναφές προς το 
αντικείµενο της συµβάσεως. 
13.8. Αν ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων φορέων για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7 της παρούσας και είτε 
τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται ούτε από τον επικαλούµενο τρίτο είτε δεν 
αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει πράγµατι στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους µέσω του τρίτου. 
13.9. Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος µικρότερη από την απαιτούµενη στο 
άρθρο 10 της παρούσας.  
13.10. Αν στην οικονοµική προσφορά η τιµή δεν είναι εκφρασµένη σε ευρώ ή 
περιέχει όρους αναπροσαρµογής του τιµήµατος ή ρήτρα ξένου νοµίσµατος ή 
άλλους οποιουσδήποτε όρους µη προβλεπόµενους στην παρούσα. 
13.11. Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή 
αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και η 
πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 
13.12. Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, που δεν επιδέχονται 
συµπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το άρθρο 14 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται 
συµπλήρωσης ή διόρθωσης, ο προσφέρων δεν τις αποκατάστησε ή δεν έδωσε 
ικανοποιητικές εξηγήσεις.  
13.13. Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και 
απαιτήσεις της παρούσας.  
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13.14. Αν ο  προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα 
υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της 
παρούσας. 
13.15. Αν η προσφερόµενη τιµή αποκαλύπτεται, άµεσα ή έµµεσα, σε άλλα 
οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς.  
13.16. Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το 
άρθρο 57 του Συντάγµατος.  
 
 
14. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
14.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που έχουν υποβάλει, µέσα σε προθεσµία επτά ηµερών 
από την ηµεροµηνία αποστολής σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει 
ζητηθεί από τον ∆Ε∆∆ΗΕ δεν λαµβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή 
συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, όπως ιδίως 
παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και 
σήµανσης του φακέλου και των φακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως 
προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, 
πληµµελή σήµανση αντιγράφων, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν 4250/2014,   , µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
υποδείγµατα,  που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύµβασης. Η συµπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση όρων της 
διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµα και µε νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή 
συµπλήρωση αυτή δεν µπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των 
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου 
οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης.  
14.2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί επίσης, µέσα σε προθεσµία επτά ηµερών από την 
ηµεροµηνία  κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη 
διευκρίνιση του περιεχοµένου της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς, αν περιέχει 
ασάφειες, ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά 
ή υπολογιστικά σφάλµατα που ο ∆Ε∆∆ΗΕ κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της 
προσφοράς, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης προσφοράς σε σχέση µε 
τις λοιπές. 
14.3. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται 
οπωσδήποτε στον προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, 
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών συµµετοχής ή των λοιπών εγγράφων της 
προσφοράς.  
 
15. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
15.1. Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται 
σε ενιαίο στάδιο.  
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15.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η Επιτροπή κατ’ αρχήν παραλαµβάνει τις προσφορές που 
υποβάλλονται σε αυτή και καταγράφει την επωνυµία των προσφερόντων στο 
Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Αµέσως µετά την 
εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
παραλαµβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν 
κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τις επωνυµίες των 
αντίστοιχων προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωµένη τη διαδικασία 
παραλαβής των προσφορών. 
15.3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει 
τους Κύριους Φακέλους Προσφορών µε τη σειρά µε την οποία έχουν καταγραφεί οι 
προσφορές και ελέγχει την ύπαρξη των Φακέλων Α΄ («∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής»), Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και Γ΄ («Οικονοµική Προσφορά»). Μετά 
αποσφραγίζονται ο Φάκελος Α΄ («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»), ο Φάκελος Β΄ 
(«Τεχνική Προσφορά») και ο Φάκελος Γ΄ («Οικονοµική Προσφορά») και 
µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε 
αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων αυτών δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες, οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους ή εξουσιοδοτηµένα από αυτούς 
πρόσωπα. 
15.4. Μετά την αποσφράγιση η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονοµική Προσφορά» και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, στο οποίο 
καταχωρούνται οι προσφέροντες, τα δικαιολογητικά συµµετοχής,  οι τεχνικές 
προσφορές, οι οικονοµικές προσφορές, καθώς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά  κατάταξης  και µε το οποίο εισηγείται για τις 
προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να 
γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές, καθώς και για την τελική κατάταξη των 
παραδεκτών προσφορών . 
15.5. Η εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής διαβιβάζεται στον ∆ιευθυντή της 

Περιοχής, ο οποίος αποφασίζει. 
15.6. ∆ιευκρινίσεις σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι 
απαντήσεις των προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται εγγράφως. 
Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισµένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή 
τους σε αυτές κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 
15.7. Όσοι υπέβαλαν προσφορές µπορούν να λαµβάνουν γνώση των αποφάσεων 
του ∆Ε∆∆ΗΕ και των σχετικών πρακτικών της γνωµοδοτικής επιτροπής και των 
προσφορών των λοιπών προσφερόντων. Εξαιρούνται από το δικαίωµα γνώσης 
εκείνα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει 
χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως εµπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εµπορικού απορρήτου. Για να ληφθεί υπόψη από τον ∆Ε∆∆ΗΕ ο χαρακτηρισµός 
στοιχείων της προσφοράς ως εµπιστευτικών, πρέπει  στον οικείο υποφάκελο να 
περιλαµβάνεται και  σχετική αιτιολόγηση, στην οποία να αναφέρονται ρητά όλες οι 
σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, καθώς και οι συγκεκριµένοι 
λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριµένη πληροφορία είναι εµπιστευτική. ∆εν 
χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
15.8.  Αν ο έλεγχος των Φάκελων όλων των προσφερόντων αποβεί αρνητικός, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας µαταιώνονται. 
15.9. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ, αµέσως µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
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Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση 
πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των προσφερόντων. Το πιστοποιητικό 
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας, ο 
∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης. 
 
16. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
16.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών η αρµόδια 
Επιτροπή  καλεί τον  προσφέροντα µε τη χαµηλότερη τιµή, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου µέσα σε προθεσµία δέκα(10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της ειδοποίησης.  
16.2. Τα δικαιολογητικά  προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόµενα στο 
Παράρτηµα 6 της παρούσας. 
16.3. Τα δικαιολογητικά  προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδροµικά στην Υπηρεσία 
που διενεργεί τον διαγωνισµό και πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, να  συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  θα συνοδεύονται από µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε 
µε το Ν. 1497/1984, εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές 
συµβαλλόµενων στη Σύµβαση της Χάγης  κρατών. 
Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΠΠ-
Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖAKΥΝΘΟΥ/Ζ060/5006923/24-08-2020 
Επωνυµία, Έδρα Προσφέροντος: … 
Σηµείωση: Να µην ανοιχθεί παρά µόνο από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού». 
16.4. Μέσα σε  έξι (6) ηµέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών  
Προσωρινού Αναδόχου, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον Φάκελο και ελέγχει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά στον 
διαγωνισµό, µπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενό του. 
16.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
υποβάλει ή να τα συµπληρώσει, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει 
την προθεσµία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται επαρκώς.  
16.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε 
το Τ.Ε.Υ.∆ περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού και συνδροµής των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6 και 7 της παρούσας είναι ψευδή ή ανακριβή, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και επαναλαµβάνεται η 
διαδικασία µε την κλήση του επόµενου σε σειρά κατάταξης προσφέροντος για 
υποβολή δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου  και ούτω καθ’ εξής.  Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται.  
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16.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε 
τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
∆ιευθυντή Περιοχής, ως αποφαινόµενο όργανο για την έκδοση απόφασης είτε 
κατακύρωσης  είτε µαταίωσης της διαδικασίας.   Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του 
∆Ε∆∆ΗΕ κοινοποιούνται στους προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές. 
 
17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
17.1. Αν µετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον 
προσφέροντα µεταβολές στις προϋποθέσεις συµµετοχής, οι οποίες προβλέπονται 
στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισµού» - «Κριτήρια Ποιοτικής 
Επιλογής») και τις οποίες ο προσφέρων δήλωσε µε την προσφορά του, ο 
προσφέρων οφείλει να ενηµερώσει τον ∆Ε∆∆ΗΕ αµελλητί και πάντως το αργότερο 
µέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης κατά το άρθρο  16 της παρούσας.  
17.2. Στην περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησης του ∆Ε∆∆ΗΕ για τις ανωτέρω 
µεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συµµετοχής, 
απορρίπτεται.  
 
18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού 
αναδόχου  αποβαίνει θετικός, ο ∆ιευθυντής Περιοχής ως αποφαινόµενο όργανο 
εκδίδει την πράξη κατακύρωσης, στην οποία ενσωµατώνονται τα αποτελέσµατα 
αξιολόγησης των προσφορών.  
18.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθώς και τα πρακτικά αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιούνται αµέσως σε όλους τους προσφέροντες 
επί αποδείξει µε τον πρόσφορο κατά την κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ τρόπο και ειδικότερα 
µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή ταχυδροµικά.  
 
19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
19.1. Σε ένσταση υπόκεινται η διακήρυξη, η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης 
προσφορών καθώς και η απόφαση κατακύρωσης. 
19.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή µέσα σε 
πέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο. Ειδικά οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται  σε 
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. Ο ∆ιευθυντής Περιοχής αποφασίζει επί των ενστάσεων µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την υποβολή της. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 
αυτής τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά 
της διακήρυξης, ο ∆ιευθυντής Περιοχής αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
 
20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
20.1. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού σε οποιαδήποτε φάση µέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση µπορεί να 
αποφασισθεί, ιδίως στις ακόλουθες: 
20.1.1. Αν µεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ∆Ε∆∆ΗΕ ως προς τις ζητούµενες 
υπηρεσίες.  
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20.1.2. Αν η  προσφορά κρίνεται ως µη συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη.  
20.1.3. Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισµός ή αν υπάρχουν 
υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση µεταξύ των  προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια 
νόθευσης του ανταγωνισµού. 
20.1.4. Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα. 
20.1.5. Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη 
µαταίωση. 
20.2. Σε περίπτωση µαταίωσης οι  προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης.  
 
21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
21.1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και εφόσον δεν ασκηθούν 
εµπρόθεσµα ενστάσεις ή εφόσον αυτές απορριφθούν, ο ∆Ε∆∆ΗΕ προσκαλεί τον 
ανάδοχο να υποβάλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3 
και να υπογράψει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία  έως δέκα ηµέρες από τη λήψη 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.  
21.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για να υποβάλει την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 
διαδικασία κατακύρωσης επαναλαµβάνεται µε τον προσφέροντα, που προσέφερε 
την αµέσως επόµενη κατά σειρά κατάταξης τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
και να υπογράψει τη σύµβαση, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
 
22. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
22.1. Οι  όροι της συµβάσεως µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και αναδόχου αναφέρονται στο 
συνηµµένο στην παρούσα Υπόδειγµα Σύµβασης. 
22.2. Τροποποίηση της συµβάσεως, µετά τη σύναψή της, µπορεί να γίνει µόνο µε 
κοινή συµφωνία µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ και αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της συµβάσεως κατά το άρθρο 337 του ν. 
4412/2016.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας: 

1.1.1.1.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
Α .  .  .  .  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ     
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών «εργασίες καθαρισµού κτιρίων ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ/∆ΠΠ-Η/Περ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(Ε∆ΡΑ)» , και συγκεκριµένα τον καθαρισµό των χώρων ,εµβαδού όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ και στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΩΝ. 
 
Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα καθορισµένα στη Σύµβαση που συνοδεύει 
την παρούσα πρόσκληση και τις εντολές, οδηγίες και υποδείγµατα του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
Τα µέσα και υλικά καθαρισµού βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες και υγρό σαπούνι χεριών διατίθενται από τον 
∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
Για την καθηµερινή καθαριότητα των χώρων των κτιρίων απαιτείται το προσωπικό 
του αναδόχου να απασχολείται ως εξής:  
 
Για το κτίριο της Έδρας  στη Ζάκυνθο  απαιτείται ένα (1) άτοµο µε 
πεντάωρη απασχόληση την ηµέρα για πέντε ηµέρες την εβδοµάδα 
(∆ευτέρα έως  Παρασκευή) 5ΑΩ/ηµΧ5ηµ=25ΑΩ/εβδ. 
 
Σύνολο 25 ΑΩ/εβδοµάδα 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το συνολικό 
ετήσιο ύψος  των νόµιµων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών 
των εργαζοµένων για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες 
(Υ.Α.4241/127/2019/ΦΕΚ Β΄173/30-01-2019).  
 

• Προσφορές µε συνολικό ύψος των νόµιµων αποδοχών και 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων για τις 
συγκεκριµένες υπηρεσίες µικρότερες των ως άνω δεν 
γίνονται αποδεκτές. 

• Επίσης  πρέπει να δηλωθεί ένα εύλογο ποσό διοικητικού 
κόστους παροχής των υπηρεσιών, αναλώσιµων, 
εργολαβικού κέρδους  και νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και 
τρίτων κρατήσεων. 

• Προσφορές που δεν θα πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Α/Α  Συνοπτική Περιγραφή  

Μονάδα 

Μέτρησης  

Ποσότητα 

Συνολική  

1.  

Καθαρισµός εγκαταστάσεων ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΠ-
Η/Περ. Ζακύνθου /Έδρας  που περιλαµβάνει: 
τους χώρους  374 τµ και  διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των εξωτερικών χώρων γύρω από 
το κτίριο (σύµφωνα µε τον πίνακα εργασιών 
καθαρισµού)  

τ.μ.  
374 (το 

κτίριο)   

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
 
Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
 

1.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
�  Άδειασµα καλάθων αχρήστων µε αλλαγή σακούλας. 
�  Ξεσκόνισµα επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, 

ντουλάπες κ.λ.π.) συσκευών και γενικά κάθε 
αντικειµένου είτε κινητού είτε σταθερά προσαρµοσµένου 
στο δάπεδο ή στους τοίχους.  

�  Πλύσιµο ταµπλάδων γραφείων, τραπεζών συσκέψεων, 
τραπεζών επισκεπτών. 

�  Σκούπισµα δαπέδων . 
     2. ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α (ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

�  Ξεσκόνισµα παραθύρων, θυρών, παραπετασµάτων 
(κουρτινών). 

     3. ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α (∆ΕΥΤΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

�  Σφουγγάρισµα δαπέδων. 
4.  ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ) 

�  Πλύσιµο γραφείων, ντουλαπών και λοιπών επίπλων σε 
όλες τις πλευρές (επάνω & πλαϊνών) καθώς και τοίχων, 
θυρών, χωρισµάτων γραφείων, παραπετασµάτων 
(κουρτινών αλουµινίου).   

�  Καθαρισµός στα στόρια των παραθύρων. 
 
Β. ΧΩΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ –  
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 

1.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
�  Λεπτοµερές καθάρισµα και πλύσιµο της πόρτας της 

κυρίας εισόδου του κτιρίου καθώς και σκούπισµα των 
εξωστών, προαυλίου και περιβάλλοντα χώρου. 
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�  Σκούπισµα σφουγγάρισµα δαπέδου, πλατύσκαλων και 
κλιµακοστασίων. 

�  Καθάρισµα σοβατεπί. 
�  Ξεσκόνισµα κουπαστών σκάλας και επίπλων και γενικά 

κάθε αντικειµένου είτε κινητού, είτε σταθερά 
προσαρµοσµένου στο δάπεδο ή στους τοίχους.  

 
Γ. ΧΩΡΟΙ WC – ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ – ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΟΡΟΦΩΝ 
 

1.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
�  Καθάρισµα και πλύσιµο των αποδυτηρίων, τουαλετών, 

νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών, πλακιδίων, πορτών, 
λεκανών, καλυµµάτων και απολύµανση.  

 
∆. ΧΩΡΟΙ ΒΕΡΑΝΤΩΝ 
 

1.  ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α (∆ΕΥΤΕΡΑ) 
�  Σκούπισµα, πλύσιµο και καθάρισµα των αντίστοιχων 

υαλοπινάκων. 
 
Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ο καθαρισµός των υαλοπινάκων 
θα γίνεται και από τις δυο (2) όψεις). 
 
 

1.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
�  Πλύσιµο, καθάρισµα των υαλοπινάκων της εισόδου. 

     2. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 
�  Πλύσιµο, καθάρισµα των υαλοπινάκων του ισογείου στην 

πρόσοψη του κτιρίου και στους χώρους υποδοχής. 
�  Πλύσιµο καθάρισµα των διαχωριστικών υαλοπινάκων του 

κυλικείου. 
3. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ∆ΙΜΗΝΟ 

�  Πλύσιµο, καθάρισµα των διαχωριστικών υαλοπινάκων των 
γραφείων του κτιρίου. 

     4. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
�  Πλύσιµο, καθάρισµα των περιφερειακών υαλοπινάκων του 

κτιρίου. 
�  Ο καθαρισµός των περιφερειακών υαλοπινάκων µπορεί να 

γίνεται κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας του 
προσωπικού ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1. Ο χρησιµοποιηµένος εξοπλισµός είναι ιδιόκτητος και  πρέπει να 
είναι καινούριος, αµεταχείριστος και κατασκευασµένος  σύµφωνα µε τις 
τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις και προδιαγραφές. 
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1.2. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, 
δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για 
τη λειτουργία του εξοπλισµού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος 
έργου να είναι απρόσκοπτη. 
 

1.3.  Το προσωπικό που θα ασχοληθεί να είναι εκπαιδευµένο στη 
χρήση των µηχανηµάτων – συσκευών και στις εργασίες 
καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτηρίων. 
 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
 

2.1.2.1.2.1.2.1.     Απαραίτητα μηχανήματα Απαραίτητα μηχανήματα Απαραίτητα μηχανήματα Απαραίτητα μηχανήματα ––––    Εξοπλισμός Εξοπλισμός Εξοπλισμός Εξοπλισμός     
•  Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε χώρο).  
•  Ατµοκαθαριστής  
•  Μηχανές πλυσίµατος µοκετών.  
•  Μηχανές απορρόφησης υγρών.  
•  Μηχανές πλυσίµατος – γυαλίσµατος spray. 
•  Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος (µπλε 

και κόκκινους) –  διπλού συστήµατος.  
•  Θα χρησιµοποιούνται διπλοί κάδοι σφουγγαρίσµατος διπλού 

συστήµατος για γραφεία  – κοινόχρηστους χώρους, 
διαφορετικοί για WC.  

•  Επίσης θα χρησιµοποιούνται σφουγγαρίστρες διαφορετικές για 
γραφεία – κοινόχρηστους χώρους.  

•  Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου.  
•  Υφασµάτινες µάκτρες (dustmop), όπου δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα µε υποχρέωση να 
χρησιµοποιούνται κάθε µέρα καθαρές.  

•  Καρότσια τροχήλατα κλειστά για µεταφορά των απορριµµάτων 
στο χώρο τελικής συλλογής (τουλάχιστον δύο).  

•  Γάντια χονδρά και µιας χρήσεως.  
•  Γάντια χονδρά ειδικά για χρήση από τους εργάτες µεταφοράς 

απορριµµάτων.  
•  Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο µεταλλικών επιφανειών, 

νιπτήρων και ειδών υγιεινής σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Επιτροπής Λοιµώξεων.  

•  Σκάλα.  
•  Λάστιχα.  
•  Μπαλαντέζες.  
•  Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου 

χρειάζεται.  
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3. Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ : 

 
3.1. Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., για την 
καθαριότητα. 
 
3.2. Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία , απαραιτήτως να είναι πρώτης 
ποιότητας και πλέον κατάλληλα. 
 
3.3. Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία  να µην προκαλούν φθορές 
(βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό 
του κτηρίου. 
 
3.4. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και  να βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εµφάνιση. 
 

Β . . . . ΤΟΠΟΣ         ΠΑΡΟΧΗΣ         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ::::     
Τα αναφερόµενα στον Πίνακα Κτιρίων 
 

Γ . . . . ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ     ΠΑΡΟΧΗΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ::::     
∆ώδεκα  (12) µήνες από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί.  
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή του εκδιδόµενη κατά την 
κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης:  
 
 Να µειώσει την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι 
ποσοστού  τριάντα τοις εκατό (30%).  
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2.   2.   2.   2.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    
Προς 
το ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ       Ηµεροµηνία : 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) 
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 
 
1. Σας γνωρίζουµε ότι, παραιτούµενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την 
ένσταση του ευεργετήµατος της δίζησης, και από το δικαίωµά µας να σας 
προβάλουµε όλες τις οποιεσδήποτε ακόµη και µη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 
και 865-869 του  Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώµατα µας που 
απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόµαστε, µε την παρούσα ρητά, 
αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόµαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως 
αυτοφειλέτες υπέρ του Προµηθευτή σας 
....................................................................................................... που 
εδρεύει ή κατοικεί 
..................................................................................................................
............................ 
µέχρι του ποσού των ευρώ      
...................................................................................................... 
(€                         ) για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση όλων των 
οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Προµηθευτή σας, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση που συνοµολόγησε µαζί σας για την προµήθεια 
................................................................................... 
..................................................................................................................
....................................... 
µε αριθµό ......................................... αντίγραφο της οποίας µας παραδόθηκε, 
βεβαιώνεται δε µε την παρούσα ή λήψη τούτου. 
2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την 
ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας, την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν 
λόγω Προµηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει 
αναλάβει µε την πιο πάνω σύµβαση, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την 
παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουµε αµέσως και χωρίς οποιαδήποτε 
αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή µέρος αυτού, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες σας και µόλις µας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωµή 
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ µέρους του παραπάνω 
Προµηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση 
επιφύλαξη ή προσφυγή του Προµηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια µε αίτηµα τη 
µη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική 
µεσεγγύηση. 
3.∆ηλώνουµε ακόµη ότι η εγγύηση µας αυτή θα ισχύει µέχρι να εκπληρώσει ο 
Προµηθευτής σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε µε την παραπάνω Σύµβαση 
και µε τα συµπληρώµατά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συµβατικό τίµηµα 
και µέχρι να µας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή µαζί µε έγγραφη δήλωσή 
σας που θα µας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 

Τόπος έκδοσης, ηµεροµηνία 
 
 
 



 
 

∆ΠΠ-Η    

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

ΑΡΙΘ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5006923/24-08-2020 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
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(ΚΤΙΡΙΟ Ε∆ΡΑΣ)  
 

Σελ. 26 από 80 

 

 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
Α .  .  .  .  ∆ΗΛΩΣΗ     ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ     ΦΥΣΙΚΟΥ     ΠΡΟΣΩΠΟΥ     
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση: ………………… 
 
 Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) 
υποβάλλω προσφορά για τον διαγωνισµό της διακήρυξης µε αριθµό    
5006923/24-08-2020 της Υπηρεσίας σας.  
 Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του 
διαγωνισµού και της σύµβασης, τους οποίους έχω µελετήσει µε προσοχή, και ότι 
τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 
 

Ηµεροµηνία: ………………. 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 

Β . . . . ∆ΗΛΩΣΗΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΝΟΜΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ     
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση: ………………… 
 
 Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – 
∆.Ο.Υ.), µε την ιδιότητά µου ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυµία και 
νοµική µορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) υποβάλλω προσφορά για τον 
διαγωνισµό της διακήρυξης µε αριθµό 5006923/24-08-2020 της Υπηρεσίας σας.  
 Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του 
διαγωνισµού και της σύµβασης, τους οποίους έχω µελετήσει µε προσοχή, και ότι 
τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 
 

Ηµεροµηνία: ………………. 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 

Γ . . . . 
∆ΗΛΩΣΗΕΝΩΣΗΣ ////ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ////ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣΣΥΜΠΡΑΞΗΣ     
ΠΡΟΣ 
∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ιεύθυνση: ………………… 
 
 Οι υπογράφοντες: 1. (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – 
∆.Ο.Υ.), 2. (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. 
(όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), µε την ιδιότητά µας 
ως νοµίµων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυµία και νοµική µορφή εταιρίας, 
έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 2. (επωνυµία και νοµική µορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 
∆.Ο.Υ.), 3. (επωνυµία και νοµική µορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), οι 



 
 

∆ΠΠ-Η    

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

ΑΡΙΘ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5006923/24-08-2020 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(ΚΤΙΡΙΟ Ε∆ΡΑΣ)  
 

Σελ. 27 από 80 

 

 

οποίες δυνάµει του από …………… συµφωνητικού έχουν συστήσει 
ένωση/κοινοπραξία για τη συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της διακήρυξης µε 
αριθµό 5006923/24-08-2020 της Υπηρεσίας σας, υποβάλλουµε την προσφορά της 
ενώσεως/κοινοπραξίας στον διαγωνισµό αυτό.  
 Με την παρούσα δηλώνουµε ότι έχουµε λάβει γνώση όλων των όρων του 
διαγωνισµού και της σύµβασης, τους οποίους έχουµε µελετήσει µε προσοχή, και 
ότι τους αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα. 
 

Ηµεροµηνία: ………………. 
1. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 
2. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 
3. Υπογραφή/Σφραγίδα: ………………  

 
 

  



 
 

∆ΠΠ-Η    

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

ΑΡΙΘ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5006923/24-08-2020 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(ΚΤΙΡΙΟ Ε∆ΡΑΣ)  
 

Σελ. 28 από 80 

 

 

 

4.4.4.4.     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
 

Ι .  .  .  .  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΕΧΝΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     
 

Α .  .  .  .  ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΦΥΣΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ     
ΠΡΟΣ  ∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) και σε 
σχέση µε τον διαγωνισµό της διακήρυξής σας µε αριθµό ∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ/5006923/24-08-2020, υποβάλλω τα αιτούµενα στο άρθρο 12.3. της 
∆ιακήρυξης παραστατικά:  
 

Β . . . . ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΝΟΜΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ     
ΠΡΟΣ ∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) µε την 
ιδιότητά µου ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυµία και νοµική µορφή 
εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) και σε σχέση µε τον διαγωνισµό της διακήρυξής 
σας µε αριθµό ∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ/5006923/24-08-2020, υποβάλλω τα 
αιτούµενα στο άρθρο 12.3. της ∆ιακήρυξης παραστατικά:  
 

Γ . . . . ΠΡΟΣΦΟΡΑΕΝΩΣΗΣ ////ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ /  /  /  /  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣΣΥΜΠΡΑΞΗΣ     
ΠΡΟΣ ∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
Οι υπογράφοντες: 1. (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – 
∆.Ο.Υ.), 
2. (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. (όνοµα – 
επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), µε την ιδιότητά µας ως 
νοµίµων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυµία και νοµική µορφή εταιρίας, 
έδρα, Α.Φ.Μ. 
∆.Ο.Υ.), 2. (επωνυµία και νοµική µορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. 
(επωνυµία και νοµική µορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάµει 
του από …………… συµφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη 
συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της διακήρυξης µε αριθµό ∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ/5006923/24-08-2020 της Υπηρεσίας σας και σε σχέση µε τον 
διαγωνισµό αυτό υποβάλλουµε τα αιτούµενα στο άρθρο 12.3. της ∆ιακήρυξης 
παραστατικά:  
 
 
 
 
 



 
 

∆ΠΠ-Η    

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

ΑΡΙΘ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5006923/24-08-2020 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(ΚΤΙΡΙΟ Ε∆ΡΑΣ)  
 

Σελ. 29 από 80 

 

 

 

ΙΙ .   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΙΙ.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΙΙ.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΙΙ.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
 

Α .  .  .  .  ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΦΥΣΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ     
ΠΡΟΣ  ∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) και σε 
σχέση µε τον διαγωνισµό της διακήρυξής σας µε αριθµό ∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ/5006923/24-08-2020, υποβάλλω την παρούσα οικονοµική προσφορά: 
 

Β . . . . ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΝΟΜΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΟΥ     
ΠΡΟΣ ∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
Ο υπογράφων (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) µε την 
ιδιότητά µου ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυµία και νοµική µορφή 
εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.) και σε σχέση µε τον διαγωνισµό της διακήρυξής 
σας µε αριθµό ∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ/5006923/24-08-2020, υποβάλλω την 
παρούσα οικονοµική προσφορά: 
 

Γ . . . . ΠΡΟΣΦΟΡΑΕΝΩΣΗΣ ////ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ /  /  /  /  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣΣΥΜΠΡΑΞΗΣ     
ΠΡΟΣ ∆Ε∆∆ΗΕ 
∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
Οι υπογράφοντες: 1. (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – 
∆.Ο.Υ.), 
2. (όνοµα – επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. (όνοµα – 
επώνυµο – πατρώνυµο – Α.∆.Τ. – Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), µε την ιδιότητά µας ως 
νοµίµων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυµία και νοµική µορφή εταιρίας, 
έδρα, Α.Φ.Μ. 
∆.Ο.Υ.), 2. (επωνυµία και νοµική µορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), 3. 
(επωνυµία και νοµική µορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάµει 
του από …………… συµφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία για τη 
συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της διακήρυξης µε αριθµό ∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ/5006923/24-08-2020, της Υπηρεσίας σας και σε σχέση µε τον 
διαγωνισµό αυτό υποβάλλουµε την παρούσα οικονοµική προσφορά της 
ενώσεως/κοινοπραξίας: 
 
 
  



 
 

∆ΠΠ-Η    

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

ΑΡΙΘ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5006923/24-08-2020 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(ΚΤΙΡΙΟ Ε∆ΡΑΣ)  
 

Σελ. 30 από 80 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ /5006923/24-08-2020 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ    

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
(m2) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ m2 
(ΕΥΡΩ/ m2) 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 
(12µήνες) 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ κτιρίων 
∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΠ-Η/ 
Αρµοδιότητας Περιοχής 
Ζακύνθου (Ζάκυνθος), 
όπως περιγράφονται  στον 
πίνακα κτιρίων της 
∆ιακήρυξης 
 
Κτίριο Έδρας Περ.  
Ζακύνθου,  
και διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των εξωτερικών 
χώρων γύρω από το κτίριο 
(σύµφωνα µε τον πίνακα 
εργασιών καθαρισµού της 
∆ιακήρυξης) .   
 

 
 
 
 
 
 
 

374 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

741,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.900,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ 

 

 
8.900,00€ 

 
 
 
Προσφερόµενη Γενική Ενιαία Έκπτωση (σε ποσοστό %) επί του Γενικού 
Συνόλου προϋπολογισµού για δώδεκα µήνες  του τιµολογίου 
……………………………………………………………….. € (αριθµητικά) & 
………..........................................................................................................
...............................................................(ολογράφως). 
Συνολικό  Προσφερόµενο Συµβατικό Τίµηµα µετά την Έκπτωση   
………………………………………………………………… € (αριθµητικά) & 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….(ολογράφως) 
 
 
- Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α . 
 
- Χρόνος ισχύος προσφοράς : έξι  (6) µήνες 
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 68 του Νόµου 3863/2010 όπως 
συµπληρώθηκε και ισχύει µε τον Ν. 4144/2013 (άρθρο 22), ο κάθε 
συµµετέχων θα  πρέπει, να δηλώσει εγγράφως  τα κάτωθι στοιχεία : 
 
1. Τον αριθµό των εργαζοµένων 
2. Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
3. Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι 
εργαζόµενοι. 
4. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης 

φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 
5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά. 
6. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 
 
Μη δήλωση των παραπάνω στοιχείων επιφέρει ποινή 
αποκλεισµού.  
Επιπροσθέτως, οι συµµετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να 
υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 
υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και 
των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.  
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
 
 
……………………….        (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                                                
 
      
……………………….         (ΣΦΡΑΓΙ∆Α)         
 
 
 
………………………(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)       
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5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ    
 

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

(επωνυμία μελών, έδρα) 
 

 
ΠΡΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ιεύθυνση: ………………………… 
Ταχ/∆νση: ………………………… 
 
 

Ηµεροµηνία: ………….. 

∆ΗΛΩΣΗ 
Οι υπογράφοντες: 1. (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, κατοικία), 2. (όνοµα, 
επώνυµο, πατρώνυµο, κατοικία), 3 (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, κατοικία), ως 
νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιριών: 1. (επωνυµία, έδρα), 2. (επωνυµία, έδρα), 3. 
(επωνυµία, έδρα), που δυνάµει του από ……………….. συµφωνητικού συνέστησαν 
ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύµπραξη για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό της 
διακήρυξης 5006923/24-08-2020 µε τίτλο …………………………………, δηλώνουµε ότι 
κάθε ένα από τα µέλη της ενώσεως/κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον µαζί µε τα λοιπά µέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό.  

 
Οι δηλούντες: 
1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  
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6. 6. 6. 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    
 
Α. Νοµιµοποιητικά έγγραφα  
1. Τα νοµιµοποιητικά  στοιχεία των νοµικών προσώπων που υποβάλλουν 
προσφορά και συγκεκριµένα: 
1.1. Επί ανωνύµων εταιριών: 
α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 
κωδικοποιηµένου καταστατικού που περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 
β. Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  
γ. Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του 
Γενικού Εµπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δηµοσίευση του 
καταστατικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής 
του τρέχοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η πράξη συγκρότησής του σε σώµα. 
Εάν η δηµοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα, θα 
υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δηµοσίευση. 
δ. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης (∆ιοικητικού Συµβουλίου ή κατά 
περίπτωση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου), µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή 
στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύµβαση, στην οποία 
θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν 
την προσφορά καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του ∆ήµου/ευρύτερης περιοχής, 
όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, και ο οποίος 
εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή 
του ∆ιαγωνισµού (αν είναι διαφορετικά από τον νόµιµο εκπρόσωπο). 
1.2. Επί εταιριών περιορισµένης ευθύνης: 
α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 
κωδικοποιηµένου καταστατικού που περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 
β. Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  
γ. Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του 
Γενικού Εµπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δηµοσίευση του 
Καταστατικού καθώς τυχόν τροποποιήσεών του. Εάν η δηµοσίευση των πράξεων 
αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους 
για δηµοσίευση 
δ. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή 
του/των ∆ιαχειριστών κατά περίπτωση), µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή στο 
∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύµβαση και καθορίζεται το 
πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, 
καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του ∆ήµου/ευρύτερης περιοχής …….  που 
εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή 
του ∆ιαγωνισµού (αν είναι διαφορετικά από τον νόµιµο εκπρόσωπο). 
1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:  
α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 
κωδικοποιηµένου καταστατικού που περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και 
τα αποδεικτικά δηµοσίευσης.  
β. Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  
γ. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή 
των ∆ιαχειριστών), µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό 
προκειµένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύµβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή 
τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο 
αντίκλητος, κάτοικος  του ∆ήµου/ευρύτερης περιοχής………  που εξουσιοδοτείται να 
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παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (αν 
είναι διαφορετικά από τον νόµιµο εκπρόσωπο). 
1.4. Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 
κωδικοποιηµένου καταστατικού που περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 
β. Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  
γ. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή 
στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύµβαση και 
καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την 
προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του ∆ήµου/ευρύτερης περιοχής …… 
που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη 
διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (αν είναι διαφορετικός από τον νόµιµο εκπρόσωπο). 
1.5. Επί των λοιπών νοµικών προσώπων (ηµεδαπών ή αλλοδαπών): 
Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νοµιµοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών 
διατάξεων για έκαστο εξ αυτών.    
2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συµπράξεων  φυσικών ή νοµικών 
προσώπων, οπότε η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονοµικούς φορείς που την αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά 
εξουσιοδοτηµένο , επιπλέον:   
α. Συµφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο συµφωνητικό 
σύστασης της Κοινοπραξίας/ Ένωσης/ προσωρινής σύµπραξης προσώπων θα 
αναγράφεται και θα οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος και το 
είδος της υπό ανάθεση προµήθειας (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο – σε 
ποσοστό, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής της αµοιβής µεταξύ τους) που 
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύµπραξης στο 
σύνολο της προσφοράς, θα δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό 
και τη διοίκηση όλων των µελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής 
σύµπραξης (leader), θα δηλώνεται από τα µέλη ότι αναλαµβάνουν αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της σύµβασης και θα ορίζεται 
κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύµπραξης και των 
µελών της έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ.  
β. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, 
ανάλογα µε τη νοµική µορφή τους και σύµφωνα µε τις προηγούµενες 
παραγράφους, και  
γ. ∆ήλωση υπογεγραµµένη από τα µέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόµιµους  
εκπροσώπους των µελών της, ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής 
σύµπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συµµετοχή στον 
διαγωνισµό και την εκτέλεση της σύµβασης (Σύµφωνα µε το Παράρτηµα  6) 
 
 
 
Β. ∆ικαιολογητικά περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού  
 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την 
κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε 
περίπτωση που στο προσκοµιζόµενο απόσπασµα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να 
υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν 
στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισµού. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από 
νοµικό πρόσωπο το απόσπασµα ποινικού µητρώου θα αφορά τα µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  
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α) Για τις ανώνυµες εταιρίες τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου,  
β) Για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. , Ε.Ε.) τους διαχειριστές  
γ) Για τους συνεταιρισµούς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου  τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 
2.1. Σε πτώχευση. 
2.2. Σε διαδικασία εξυγίανσης. 
2.3. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 
2.4. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 
2.5. Σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού. 
2.6. Σε αναστολή των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων ή 
2.7. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου (µόνο για αλλοδαπούς). 
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι  είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.  
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι  είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς 
τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Αν ο οικονοµικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό 
πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
5. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 
6.  Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νοµικό πρόσωπο, οι λόγοι 
αποκλεισµού εξετάζονται στο ίδιο το νοµικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 
1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των µελών του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
7.  Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου του νοµίµου εκπροσώπου 
του προσφέροντος περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για 
παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας» 
µε την έννοια του άρθρου 68 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 3863/2010. 

 
∆. Επαγγελµατική/Τεχνική ικανότητα 

 
1.∆ήλωση ότι κατά τις εργασίες καθαρισµού θα προβαίνουν στη λήψη όλων των 
απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας για το προσωπικό τους καθώς και στην 
αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που προκαλείται σε βάρος του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
2.∆ήλωση ότι για το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα εφαρµόζονται 
απαρεγκλίτως οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή θα καταβάλλονται οι 
νόµιµες αποδοχές, θα τηρείται το νόµιµο ωράριο εργασίας, θα καταβάλλονται κατά 
το νόµο οι εργοδοτικές εισφορές ασφάλισης και θα εκπληρώνονται οι λοιπές 
εργοδοτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινωνική ασφάλιση, θα 
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τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 
 

Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
 

1. ∆εσµευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του 
προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονοµάζονται οι αναγκαίοι 
πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύµβασης.  
 
2. ∆ικαιολογητικά του τρίτου/τρίτων, αντίστοιχα µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του προσφέροντος, σύµφωνα µε το παρόν Παράρτηµα. 
 

 
ΣΤ. Υπεργολαβία  

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο υπό µορφή 
υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην 
οποία θα αναφέρεται το τµήµα της σύµβασης που πρόκειται να αναθέσει καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνει.   
Στην περίπτωση που το τµήµα της σύµβασης που δηλώνεται ότι θα ανατεθεί σε 
υπεργολάβο υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της 
σύµβασης που θα ανατεθεί θα υποβάλλονται από τον υπεργολάβο δικαιολογητικά 
αντίστοιχα µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσφέροντος, σύµφωνα µε το 
παρόν Παράρτηµα. 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισµένα από τα πιο 
πάνω δικαιολογητικά, µπορούν να αντικαθίστανται µε ένορκη βεβαίωση του 
προσφέροντος ή, κατά περίπτωση, του νόµιµου εκπροσώπου του και, αν δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής του υπόχρεου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, 
κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναµία έκδοσης του 
συγκεκριµένου δικαιολογητικού. 
2. Έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη 
γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε µε τον ν. 
1497/1984. 
3. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων, η µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύµβασης.   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. … 
 

Αντικείµενο: : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΠ-Η/ΠΕΡ.   
                          ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 
 
 
Στη Ζάκυνθο σήµερα, την  00-00-20, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 
Αφενός η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 
«∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.» ή «∆Ε∆∆ΗΕ» (εφεξής καλούµενη ο «∆Ε∆∆ΗΕ») που εδρεύει στην 
Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον κ. Κούτση Νικόλαο ∆ιευθυντή ∆ΠΠ-Η/Περ. Ζακύνθου και 
Αφετέρου ---------------- (εφεξής καλούµενης «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ») που εδρεύει στην ---
----------------, οδός -------------------, αριθµός-, και εκπροσωπείται νόµιµα από 
τον κ. ----------------------, 
Αφού έλαβαν υπόψη: 
1. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει, 
Την υπ΄αριθ. ∆ΠΠ-Η/Περ. Ζακύνθου/ 5006923/24-08-2020, ∆ιακήρυξη της 
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, µε την οποία προκηρύχθηκε Συνοπτικός διαγωνισµός για την 
ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, 
Το Πρακτικό Έγκρισης κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού ∆ΠΠ-Η/Περ. Ζακύνθου/ της 
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, µε το οποίο η προσφορά του Αναδόχου αναδείχθηκε η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει της τιµής και έγιναν αποδεκτά τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, 
 
συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

Άρθρο 1ο – Τεύχη της Σύµβασης 
 
1.Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 
 
Α. Συµφωνητικό 
Β. Πίνακας Κτιρίων – Πίνακας Εργασιών Καθαρισµού κτιρίων  
Γ. Τεύχος περί Ασφαλίσεων 
∆. Τεύχος Υποδειγµάτων  
 
2.H σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο 
καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορές στο κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 
Τευχών. 
3.Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σκαριφήµατα κ.λ.π. και εν γένει το περιεχόµενο 
της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και 
δεν δεσµεύουν τον ∆Ε∆∆ΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ µόνο στο βαθµό και στην έκταση 
που θα εγκριθούν από τον ∆Ε∆∆ΗΕ. 
4. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή 
αποτελεί τη µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για την υπόψη Παροχή 
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Υπηρεσιών και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν 
από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, 
οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν 
συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι δεν 
παράγουν οποιοδήποτε νοµικό αποτέλεσµα, ότι δεν θα δεσµεύουν τους 
συµβαλλόµενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερµηνεία των όρων της 
παρούσας Σύµβασης. 
 

Άρθρο 2ο - Αντικείµενο της Σύµβασης 
 
Με την παρούσα ο ∆Ε∆∆ΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της 
αµοιβής που συµφωνείται στην παρούσα την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες 
καθαρισµού κτιρίων ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ/∆ΠΠ-Η/Περ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ε∆ΡΑ)» , και 
συγκεκριµένα τον καθαρισµό των χώρων,  εµβαδού  όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ και στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΩΝ. 
 

 
Άρθρο 3ο - Τεχνική Περιγραφή 

 
1.Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τον καθαρισµό του κτιρίου ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./ 
Περιοχής Ζακύνθου που βρίσκονται στη Ζάκυνθο.  
Το κτίριο της Έδρας αποτελείται από τους εξής χώρους : Ισόγειο, Ηµιόροφος, Α΄ 
όροφος, Β΄ όροφος, εξώστες, κοινόχρηστοι χώροι γύρωθεν του κτιρίου (374 τ.µ. 
&  εξωτερικός χώρος) 
 
Για την καθηµερινή καθαριότητα των χώρων των κτιρίων απαιτείται το προσωπικό 
του αναδόχου να απασχολείται ως εξής:  
 
Για το κτίριο της Έδρας στη Ζάκυνθο απαιτείται ένα (1) άτοµο µε πεντάωρη 
απασχόληση την ηµέρα για πέντε ηµέρες την εβδοµάδα(∆ευτέρα έως  Παρασκευή) 
5ΑΩ/ηµΧ5ηµ=25ΑΩ/εβδ. 
 
 
2.Έκτακτος καθαρισµός συνολικά ή µερικά θα γίνεται κάθε φορά που 
παρουσιάζεται έκτακτη ανάγκη, µετά από πρόσκληση του ∆Ε∆∆ΗΕ και σε ώρες που 
θα καθορίζονται επίσης από αυτούς. Η αµοιβή της έκτακτης εργασίας θα 
υπολογίζεται πάντα σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της σχετικής Σύµβασης χωρίς να 
µεταβάλλεται η τιµή της προσφοράς του αναδόχου για τη συγκεκριµένη έκτακτη 
εργασία και χωρίς να µπορεί ο ανάδοχος να αιτηθεί αύξηση της τιµής προσφοράς 
του ή άλλες παροχές. 
 
3.Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την εργασία καθαρισµού, 
συνεργείο επανδρωµένο µε απολύτως κατάλληλα ειδικευµένο εργατοτεχνικό 
προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισµένο µε τα απαραίτητα µέσα και εργαλεία και 
δηλώνει ότι, επισκέφτηκε τους χώρους όπου θα εκτελείται η εργασία αυτή και 
έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να 
παρουσιαστεί, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ και 
αναλαµβάνει το συγκεκριµένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας, χωρίς να έχει 
δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του, πέραν του συµβατικού 
τιµήµατος. 
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Άρθρο 4ο - ∆ιάρκεια Σύµβασης / Προθεσµία εκτέλεσης 
 
1. Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης είναι διάρκειας δώδεκα (12) µηνών. Αρχίζει 
από 15/08/2020 και λήγει την 14/10/2021 Η εξάντληση της Συµβατικής Αµοιβής 
ακόµα και πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία λήξης, οδηγεί σε λύση της Σύµβασης. 
 
2.Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή του εκδιδόµενη κατά 
την κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης: 
 Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή του εκδιδόµενη κατά την 
κατακύρωση ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης:  
 
 Να µειώσει την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι 
ποσοστού  τριάντα τοις εκατό (30%).  
 

Άρθρο 5ο – Αµοιβή 
 
1.Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης 
συµφωνείται σε µηνιαίο τίµηµα 000,00 ευρώ, πλέον φόρου προστιθέµενης αξίας, 
και συνολικό συµβατικό τίµηµα ευρώ 0000,00 €, για δώδεκα (12) µήνες, 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
2.Συµφωνείται ρητά, ότι η συµφωνηθείσα αµοιβή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος 
παραιτείται του δικαιώµατος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής, για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ. 
Ο Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόµενο και αποδέχεται τον κίνδυνο της µεταβολής των 
οικονοµικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συµφωνούµενο 
αντάλλαγµα, καµία άλλη αµοιβή δεν δικαιούται. 
3.Η παραπάνω Αµοιβή συµφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών που 
ανατίθενται, τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό του 
κόστος, τα τέλη και γενικότερα όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο µε 
οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και το εργολαβικό του κέρδος. 
 

Άρθρο 6ο - Τρόπος Πληρωµής 
 
1.Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται βάσει µηνιαίας Πιστοποίησης 
Εργασιών, υπογεγραµµένη από τα αρµόδια όργανα του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
2.Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 
µήνα που έπεται του µήνα της κατάθεσης του τιµολογίου και αφού έχει 
ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών, µε την υποβολή στον ∆Ε∆∆ΗΕ όλων των 
σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου (µε απόδειξη κατάθεσης). Στην αξία του τιµολογίου θα προστίθεται ο 
εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ∆Ε∆∆ΗΕ. Μέσα στην προθεσµία αυτή 
και προ της καταβολής της αµοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα 
αρµόδια όργανα του ∆Ε∆∆ΗΕ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της 
πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι έλεγχοι 
εξακρίβωσης της ποιότητας των εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση αργίας, ως 
ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσως επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα. Όλες οι πληρωµές, οι σχετικές µε τη Σύµβαση, θα γίνονται από τον 
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∆Ε∆∆ΗΕ προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωµές προς αυτούς. 
Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σε ευρώ µέσω λογαριασµού Τράπεζας 
που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 
 
3. Ο Ανάδοχος, για την πληρωµή, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 
   -  Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνα 
µε τους όρους της Σύµβασης, εγκεκριµένη από το αρµόδιο όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
Τιµολόγιο του Αναδόχου προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ. 
    - Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Ανάδοχου µε την  οποία θα 
βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον 
Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου. 
    - Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.) του προσωπικού του Αναδόχου ή/και 
Υπεργολάβου και κατάσταση απασχολούµενου προσωπικού του Αναδόχου ή /και 
Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου. 
 
    -  Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω 
Τραπέζης των αποδοχών των εργαζοµένων, που απασχολούνται στην εκτέλεση της 
Σύµβασης, στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 
    -  Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 
αναφοράς του τιµολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
3.1.Προϋπόθεση της πληρωµής του Αναδόχου είναι η προσκόµιση: 
-  Φορολογικής Ενηµερότητας του Αναδόχου. 
- Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (Ασφαλιστική ενηµερότητα απαιτείται: α) για τον 
ίδιο τον Ανάδοχο, είτε αυτός είναι ατοµική επιχείρηση είτε εταιρεία, β) για τους 
διαχειριστές ή τα µέλη του ∆.Σ. κατά περίπτωση, αν ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, γ) 
για το προσωπικό του Αναδόχου. Εφόσον δεν προσκοµίζεται ασφαλιστική 
ενηµερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα 
προσκοµίζει βεβαίωση του ΙΚΑ περί µη απασχόλησης και ασφάλισης προσωπικού). 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ δεν καθίσταται υπερήµερος, αν δεν προσκοµιστούν τα δικαιολογητικά 
της παραγράφου αυτής. 
 
4.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της 
Σύµβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισµό ή και καθυστέρηση 
πληρωµής των συµβατικών ποσών του ∆Ε∆∆ΗΕ, µετά την καθορισµένη ηµέρα 
πληρωµής. 
 
5.Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους 
κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το 
χρόνο της πληρωµής. 
 
6.Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 
Σύµβαση, σε σχέση µε πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών 
τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, όπως 
επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζηµιά που θα υποστεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ, 
εξαιτίας της µη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 
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7.Ο ∆Ε∆∆ΗΕ κατά την εξόφληση των τιµολογίων θα προβαίνει στις προβλεπόµενες 
παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή 
των Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο 
προβλέπεται στο νόµο. 
 
8.Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα συµψηφισµού των τυχόν απαιτήσεων του, που 
απορρέουν από την Σύµβαση, µε οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Το 
δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί ακόµη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 
επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. 
Επίσης, το δικαίωµα συµψηφισµού ασκείται σε περίπτωση που η απαίτηση του 
τιµήµατος έχει εν όλο ή εν µέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, 
περιλαµβανοµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων. 
 
9.Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών και των τυχόν ληξιπρόθεσµων 
πληρωµών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγµατοποιηθεί µε τον 
όρο απόλυτης συµµόρφωσης προς την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις της 
Σύµβασης. 
 
10.Θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από το Ν 4412/2016 διατάξεις περί 
κρατήσεων. 
 

Άρθρο 7ο - Εκπροσώπηση του ∆Ε∆∆ΗΕ 
 
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της παρούσας 
ασκείται από τα κατωτέρω όργανα. 
 
1.Εντεταλµένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) (Ε.Υ.): 
 
Ο Εντεταλµένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του (µισθωτοί στάθµης 
Υποτοµεάρχη ΒΟΚ) ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από 
την Προϊσταµένη Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών της Σύµβασης. Είναι ο 
υπεύθυνος για τον έλεγχο της προόδου του εκτέλεσης της παρούσας, για την καλή 
εκτέλεσή της, για την τήρηση των όρων της Σύµβασης γενικώς και υπογράφει την 
µηνιαία πιστοποίηση. Εισηγείται στην Προϊσταµένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών 
ρητρών, την αποµάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την 
έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταµένη Υπηρεσία και 
άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. Είναι υπεύθυνος για τον 
ηµερήσιο δειγµατοληπτικό έλεγχο των εργασιών των συνεργείων του Αναδόχου 
και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η ανταπόκριση δε στο 
καθήκον αυτό είναι κρίσιµη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). Στα καθήκοντα της 
Ε.Υ. περιλαµβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας 
γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύµβασης. 
 
2.Προϊσταµένη Υπηρεσία (Π.Υ.): 
 
Καθήκοντα Προϊσταµένης Υπηρεσίας ασκεί ο ∆ιευθυντής της Περιοχής. Είναι 
υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των µηνιαίων εργασιών, την οποία και 
υπογράφει καθώς και για την τήρηση του προϋπολογισµού της Σύµβασης. 
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3.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της 
τήρησης των όρων της Σύµβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί 
από την Προϊσταµένη ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 8ο - Εκπροσώπηση Αναδόχου - Επιβλέπων 
 
1.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει σύµφωνα µε τον νόµο υπεύθυνο 
πρόσωπο για την παρακολούθηση του συνεργείου του κατά τον καθαρισµό, για 
την λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που συµβεί 
ατύχηµα. Το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του 
υπεύθυνου προσώπου, ο οποίος θα ονοµάζεται «Επιβλέπων», οφείλει να γνωρίσει 
στο ∆Ε∆∆ΗΕ µε σχετική επιστολή του. 
Ο Επιβλέπων του Αναδόχου πρέπει να συνδέεται µε τον ανάδοχο µε σχέση 
εργασίας (υπαλληλική – εταιρική κ.λ.π.). Ο Επιβλέπων είναι συνυπεύθυνος µε τον 
Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των υπηρεσιών, για την 
καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως 
εξοπλισµού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, 
συµπεριλαµβανοµένων και όσων αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία περί 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και περί αποφυγής ατυχηµάτων. Σε 
περίπτωση βλάβης ή ατυχήµατος που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, 
του ∆Ε∆∆ΗΕ ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, 
την ευθύνη θα φέρουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο Ανάδοχος και ο 
Επιβλέπων. Ο Επιβλέπων θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί ως 
τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ και να 
υπογράφει εκ µέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση των 
υπηρεσιών έγγραφα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει στις κατά 
νόµο Αστυνοµικές και λοιπές Αρχές το ονοµατεπώνυµο και λοιπά κατά Νόµο 
στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα. 
 
2.Ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 
Επιβλέποντα αναφέροντας και τους λόγους της αιτούµενης αντικατάστασης, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς την απαίτηση αυτή του ∆Ε∆∆ΗΕ 
µέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. Ο Ανάδοχος έχει το 
δικαίωµα αντικατάστασης του Επιβλέποντα του µε άλλο πρόσωπο οποτεδήποτε, 
υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση 
του προηγούµενου Επιβλέποντα. 
 
3.Η αµοιβή του Επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την 
επίβλεψη των Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Ρητά 
ορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ απεριόριστα και εις 
ολόκληρόν για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα και είναι 
υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως κάθε θετική ζηµιά που προκαλείται εξαιτίας 
του σε βάρος του ∆Ε∆∆ΗΕ ή παντός τρίτου. 
 
4.Κατά την υπογραφή της Σύµβασης πρέπει να γίνει ο ορισµός του Επιβλέποντα µε 
κατάθεση στη Προϊστάµενη Υπηρεσία κοινής υπεύθυνης δήλωσης, µε την οποία θα 
δηλώνεται, ότι ο µεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε Επιβλέπων αναλαµβάνει τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των υπηρεσιών που απορρέουν από 
το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύµβασης αυτής. Συγχρόνως θα 
υποβάλλεται και πρόσφατο (ηµεροµηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) µήνες) 
πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Επιβλέποντα. 
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5.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Επιβλέποντα τις αρµοδιότητες, 
ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαµβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων» ο οποίος 
ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύµβασης µε κοινή δήλωση του Αναδόχου και του 
«Επιβλέποντα» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ίδιου. Συγχρόνως θα 
υποβάλλονται και για τον αναπληρωτή τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
τον ορισµό του «Επιβλέποντα». 
Ο «Αναπληρωτής Επιβλέπων» πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται 
επίσης στην έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ όπως και ο Επιβλέπων. Ο "Αναπληρωτής" 
αναλαµβάνει µόνο στο χρονικό διάστηµα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων 
" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα ο ∆Ε∆∆ΗΕ µε ευθύνη του 
Αναδόχου ή και του Επιβλέποντα. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ∆ήλωση του 
"Αναπληρωτή", ότι αναλαµβάνει τις ευθύνες του "Επιβλέποντα" όπως 
προβλέπονται στη Σύµβαση. 
6.Αν ο Ανάδοχος είναι Ατοµική Επιχείρηση, µπορεί «Επιβλέπων» ή 
«Αναπληρωτής» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν 
παραπάνω, διαφορετικά είναι δυνατός ο ορισµός τρίτου προσώπου κατά τα 
ανωτέρω, µε τα απαιτούµενα προσόντα. 
 

Άρθρο 9ο - Προσωπικό του Αναδόχου 
 
1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύµβαση µε προσωπικό που απασχολεί 
ή θα απασχολήσει µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έργου για το σκοπό αυτό. Το 
προσωπικό πρέπει να είναι αριθµητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα 
χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτουν σχετική εµπειρία 
και να χειρίζονται ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα. Η επάρκεια και η 
καταλληλότητα του προσωπικού θα εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα, που 
εκπροσωπούν τον ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
2.Ο Ανάδοχος εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης υποχρεούται να 
δηλώσει εγγράφως το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της 
Σύµβασης στον ∆Ε∆∆ΗΕ. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα να ζητά την αποµάκρυνση 
οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιµο λόγο 
ως ακατάλληλο ή δεν εκτελεί µε την απαραίτητη επιµέλεια και ακεραιότητα τα 
καθήκοντά του. 
 
3.Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του οφείλει να εκτελεί 
προσηκόντως τα καθήκοντά του µε βάση το περιεχόµενο των συµβατικών του 
υποχρεώσεων, την απαιτούµενη εντιµότητα, καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 
 
4.Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να τηρεί το ωράριο, όπως αυτό ορίζεται 
στον συνηµµένο στο Συµφωνητικό Πίνακα κτηρίων και υποχρεούται να υπογράφει 
στα ηµερήσια παρουσιολόγια προσωπικού κατά την ώρα προσέλευσης και 
αποχώρησής του από τις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του ∆Ε∆∆ΗΕ 
 
5.Ρητά συµφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται 
υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και του Επιβλέποντα του 
τελευταίου. 
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6.Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις εργασίες που θα πραγµατοποιήσει, δε θα 
χρησιµοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του ∆Ε∆∆ΗΕ ή άτοµα που έχουν 
οποιασδήποτε µορφής κωλύµατα ή απαγορεύσεις. 
 
7.Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στον ∆Ε∆∆ΗΕ τον 
κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτούµενος να τον 
εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και να 
προβαίνει, εξ ονόµατός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών 
που ενδεχοµένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα 
είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι εγκατεστηµένος στη Πάτρα , άλλως θα 
πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που διαµένει στη Πάτρα. 
 
8.Συµφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύµβαση έχει χαρακτήρα µίσθωσης 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην 
προσήκουσα εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων – υπηρεσιών όπως 
αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό 
που θα απασχολεί, σε καµία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του 
∆Ε∆∆ΗΕ, µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, µε την παρούσα 
Σύµβαση, των συµφωνηµένων υπηρεσιών, σε καµία περίπτωση δεν λογίζεται ως 
χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

Άρθρο 10ο - Ευθύνες του Αναδόχου 
 
1.Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 

α. για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη προς τους 
κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής, εκτέλεση της σύµβασης, 
για την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών, πάσης φύσεως 
εξοπλισµού, εφοδίων καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων 
µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων αναφέρονται στο Νόµο 1568/85 
«περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ και το 
Π.∆. 305/96 σε συνδυασµό µε το Π.∆. 17/96 , για την αποφυγή 
ατυχήµατος θανατηφόρου ή όχι. 
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώµατος στις υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν. 
γ.  έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζηµίες γενικά, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται οι ζηµίες σε ιδιοκτησία, οι σωµατικές βλάβες ή και 
θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη και αυτών που δεν καλύπτονται 
από τα συνήθη Ασφαλιστήρια Συµβόλαια. 
 

2.Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων του κατά την εκτέλεση των εργασιών της 
παρούσας Σύµβασης είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν κάθε πρόσφορο µέτρο για 
την πρόληψη και αποφυγή ζηµιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε 
εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ, που δηµιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες 
και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας των χρησιµοποιούµενων µέσων κ.λ.π. 
 
3.Σε περίπτωση δηµιουργίας ζηµιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις 
δηλώσει εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άµεση τακτοποίησή 
τους, προσκοµίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. 
Περιπτώσεις ζηµιών που δεν δηλώθηκαν, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο 
και αυτός υποχρεούται εντός 15 ηµερών να τις τακτοποιήσει και να προσκοµίσει 
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 
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4.Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζηµιών ή ο 
ζηµιωθείς εγείρει αγωγή κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ. θα 
παρακρατεί από την αµοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της 
αποζηµίωσης επαυξηµένο µε τα δικαστικά έξοδα, σύµφωνα µε την εκτίµηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας του ∆Ε∆∆ΗΕ, επιφυλασσόµενη παντός νοµίµου δικαιώµατός 
της. 
5.Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ, δε φέρουν καµία 
ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της 
Σύµβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που 
ήθελε συµβεί στο προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης από τον Ανάδοχο. 
 
6.Ρητά συµφωνείται ότι ο ∆Ε∆∆ΗΕ δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για 
οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
είτε από τον Ανάδοχο είτε από το προσωπικό που χρησιµοποιεί και ότι κάθε ευθύνη 
για τυχόν ατύχηµα που θα συµβεί κατά την εκτέλεση του είτε στον ίδιο, είτε σε 
τρίτο ή στο προσωπικό που θα απασχολεί, συµπεριλαµβανοµένης και της λόγω 
ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης χρηµατικής ικανοποίησης, βαρύνει αποκλειστικά 
και εξ ολοκλήρου µόνον τον Ανάδοχο. 
 
7.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του µεταφορικά µέσα για τη 
µεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας 
του. Ο εφοδιασµός των συνεργείων του Αναδόχου µε απαραίτητα εργαλεία, µε τον 
κατάλληλο εξοπλισµό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 
8.Κανείς από τους όρους της παρούσας σύµβασης, όλων θεωρουµένων ως 
ουσιωδών, δεν θεµελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος µεταξύ ∆Ε∆∆ΗΕ 
και Αναδόχου. 

Άρθρο 11ο – Κοινοπραξία και σύµπραξη επιχειρήσεων 
 
1.Συµφωνείται ρητά ότι όλα τα µέλη της Σύµπραξης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων ενέχονται 
και ευθύνονται έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η 
Σύµπραξη ή Κ/Ξ µε την παρούσα Σύµβαση. 
2.Συµφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται µε κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και θα ελέγχεται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ η ουσιαστική 
συµµετοχή στην Σύµπραξη ή Κ/Ξ όλων των µελών αυτής. 
3.Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ∆Ε∆∆ΗΕ σήµερα, ∆ήλωση ή το Κοινοπρακτικό 
…………… …………… …………………σύµφωνα µε το οποίο, η Εταιρεία …………………….…….. 
συµµετέχει µε ποσοστό …………………..και η Εταιρεία ……………………………………… 
συµµετέχει µε ποσοστό ………………………… στην Σύµπραξη ή Κοινοπραξία. 
 

Άρθρο 12ο - ∆ιασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής 
Νοµοθεσίας- Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου – Εµπιστευτικότητα 

 
1.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι του 
∆Ε∆∆ΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς 
το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
της Σύµβασης. 
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2.Ο Ανάδοχος και κάθε Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις 
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που 
θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής 
στο προσωπικό τους των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία συλλογική σύµβαση 
εργασίας, της τήρησης του νόµιµου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου 
προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής 
τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 
 
Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: 
α. να καταβάλει το µισθό των εργαζοµένων του αποκλειστικά µέσω Τραπεζών και 
να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωµής στο αρµόδιο για την 
παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ και 
β. να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων 
της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που 
είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού του 
ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της 
Σύµβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις 
πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόµο, στο χώρο εκτέλεσης 
της Σύµβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών µισθοδοσίας του προσωπικού του 
ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠ∆ του ΙΚΑ κλπ. 
 
Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το 
προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύµβασης, όσο και για 
το προσωπικό των τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόµενος και εγγυώµενος την 
ορθή τήρηση τους και εκ µέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 
 
3.Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς 
και τα στοιχεία του απασχολούµενου στα πλαίσια της Σύµβασης προσωπικού του 
Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ, προκειµένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 
 
4.Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 
υποχρεωµένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύµβασης και 
καθ' όλη την παραµονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων του ∆Ε∆∆ΗΕ 
ενιαία και αναγνωρίσιµη ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά της εταιρείας του 
Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εµφανή θέση ταυτότητα µε 
φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοµατεπώνυµο 
και η ειδικότητά του. 
 
Η ταυτότητα αυτή θα είναι έγκυρη µόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του 
αρµόδιου για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης οργάνου 
του ∆Ε∆∆ΗΕ. Προκειµένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόµενο τρόπο 
ταυτότητα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο 
Ανάδοχος να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των 
όρων της Σύµβασης όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ αντίγραφο της Συµβάσεως Εργασίας που 
τον συνδέει µε το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή 
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άλλο έγγραφο του Άρθρου 3 του π.δ. 156/1994, όπως ισχύει από το οποίο να 
αποδεικνύεται η σχέση εργασίας του προσωπικού µε τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη ταυτοτήτων και για το προσωπικό του ή/και 
το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόµενους. 
Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου-Υπεργολάβου θα απασχολείται στα 
πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια 
του ∆Ε∆∆ΗΕ, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένος µε την προαναφερόµενη ταυτότητα. 
 
Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου εντός ακινήτου, το προσωπικό 
του Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει µε σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό 
της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόµενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί 
στον πελάτη τόσο την επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ, όσο και την επωνυµία 
και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου/Υπεργολαβικής εταιρείας. 
 
5.Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του 
όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων 
εργασιών, να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και 
ασφάλειας των εργαζοµένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας 
και γιατρό εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου, για 
προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ.  
 
6.Ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων οφείλουν να συµµορφώνονται πλήρως µε τη 
ισχύουσα Νοµοθεσία και αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα 
τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού 
τους ώστε η εκτελούµενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 
 
7.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην 
Ελλάδα σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές διατάξεις 
καθώς και προς τις οδηγίες του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
8.Σε περίπτωση απουσίας µελών του προσωπικού του λόγω ανωτέρας βίας 
(ασθένεια, τροχαίο ατύχηµα, σοβαρό προσωπικό πρόβληµα κ.α.), ο Ανάδοχος 
πρέπει εντός 10 εργασίµων ηµερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του, άλλως 
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες Ποινικές Ρήτρες µειωµένης απόδοσης, ενώ ο 
∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου 
 

Άρθρο 13ο - Ποινικές Ρήτρες 
 
1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τη σύµβαση έγκαιρα και στο χρονικό 
διάστηµα, που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε τη δέουσα επιµέλεια 
και προσοχή. 
2.Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου από την παρούσα 
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες που υπολογίζονται ως εξής: 
 
2.1.Για παράβαση των υποχρεώσεων του Aναδόχου ως εξής: 
2.1.1.Ποινική Ρήτρα για πληµµελή καθαρισµό. 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής ρήτρας σε περίπτωση 
πληµµελούς καθαρισµού, ίσης µε 2,5% του µηνιαίου τιµήµατος, για κάθε ηµέρα 
που ο καθαρισµός κρίθηκε από το ∆Ε∆∆ΗΕ ως πληµµελής και σε καµία περίπτωση 
το µέγεθος αυτής, δεν δύναται να ξεπερνά το 20% του µηνιαίου τιµήµατος της 
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Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας θα πρέπει να υπάρχει 
έγγραφη και πλήρης αιτιολόγηση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
2.2.Ποινική Ρήτρα για άλλους λόγους: 
2.2.1.Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής ρήτρας λόγω αθετήσεως 
ή µη εκπλήρωσης από τον Ανάδοχο της Συµβατικής του υποχρέωσης διάθεσης του 
ορισµένου αριθµού προσωπικού, όπως προβλέπεται στον συνηµµένο στη Σύµβαση 
Πίνακα κτηρίων και ανεξάρτητα αν έχει προκληθεί απώλεια ή ζηµία (θετική ή 
αποθετική) στο ∆Ε∆∆ΗΕ. Η εν λόγω Ποινική Ρήτρα θα ισούται µε το 1/200 του 
µηνιαίου συµβατικού τιµήµατος για κάθε ώρα απουσίας κάθε απασχολούµενου 
(καθαριστή). 
2.2.2.Σε περίπτωση µη εφαρµογής των αναφερόµενων στο άρθρο 12 παρ. 4 του 
παρόντος τεύχους, περί ενιαίας και αναγνωρίσιµης ενδυµασίας, από το προσωπικό 
του Αναδόχου (ανεξαρτήτως του πλήθους αυτού), ο Ανάδοχος θα καταβάλλει 
πρόστιµο 200 ευρώ ανά ηµέρα. 
 
Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες είναι δίκαιες και εύλογες. 
 
3.Ρητά συµφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, 
ανεξάρτητα αν ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει υποστεί ζηµία. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών 
Ρητρών δεν µπορεί να υπερβεί το 15% του Συµβατικού Τιµήµατος, προσαυξηµένου 
µε τα τιµήµατα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συµπληρωµάτων της 
Σύµβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη 
Σύµβαση. 
4.Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αµέσως επόµενη µηνιαία 
πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα µε τον χρόνο διαπίστωσης της 
αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι 
Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
5.Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. Οι ρήτρες που επιβλήθηκαν για 
παράβαση τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται, αν τηρηθεί η επόµενη 
τµηµατική προθεσµία/η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της Σύµβασης. 
 

Άρθρο 14ο - Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 
 
1.Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε 
νοµικό, µερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύµβασης 
υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του 
∆Ε∆∆ΗΕ, η οποία παρέχεται κατά την απόλυτη κρίση του. 
 
2.Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, 
λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένης της εξαγοράς, της 
απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο 
πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονοµικό φορέα 
ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά υπό τον 
όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύµβαση δικαιώµατα και όλες τις 
από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ, µετά από έγγραφη 
ειδοποίηση προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ και απόδειξη του γεγονότος (ολική υποκατάσταση). 
 
3.Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς 
έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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4.Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για τον 
∆Ε∆∆ΗΕ, η µεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή 
δικαιώµατος ή αγωγής σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
5.Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωµές που 
απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, µόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα 
στην Ελλάδα, χωρίς προηγούµενη συναίνεση του ∆Ε∆∆ΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό 
την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η 
καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται µετά την αφαίρεση: 
α. κάθε απαίτησης του ∆Ε∆∆ΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, 
β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονοµικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο  
ο οποίος θα είχε δικαίωµα να εισπράξει από το ∆Ε∆∆ΗΕ, 
γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονοµικού φορέα προς το ∆ηµόσιο που θα 
προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, η προσκόµιση του 
οποίου είναι απαραίτητη σύµφωνα µε το Νόµο και τη Σύµβαση για την πληρωµή 
οιουδήποτε ποσού και 
δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν 
απασχοληθεί στο αντικείµενο της Σύµβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον 
∆Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε το άρθρο 702 Α.Κ. 
 
Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείµενο της εκχώρησης ούτως ώστε να 
λαµβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 
 

Άρθρο 15ο– Υπεργολάβοι 
 

1.Ο Ανάδοχος µπορεί να αναθέσει την εκτέλεση τµήµατος της σύµβασης 
υπεργολαβικά σε τρίτον για τον οποίο το έχει δηλώσει σύµφωνα µε το παράρτηµα 
12.3.2 της ∆ιακήρυξης και έχει προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά προσωρινού 
Αναδόχου 
σχετική δήλωση του υπεργολάβου. Η υπεργολαβική ανάθεση δεν αναιρεί την 
ευθύνη του αναδόχου για την καλή εκτέλεση ολόκληρης της συµβάσεως. 
2.Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της 
σύµβασης υπεργολάβο πέραν του δηλωθέντος µε την προσφορά του, εφαρµόζεται 
η διάταξη του άρθρου 15, περί απαγόρευσης χωρίς προηγούµενη έγκριση του 
∆Ε∆∆ΗΕ, που χορηγείται κατά την ελεύθερη κρίση του τελευταίου και υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές και οικονοµικές απαιτήσεις της 
∆ιακήρυξης. 
3.Η τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 της παρούσας από τον 
υπεργολάβο υπόκειται σε έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές, χωρίς να αίρεται 
η ευθύνη του Αναδόχου. 
 

Άρθρο 16ο - Φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Όλοι οι φόροι σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει 
το ∆Ε∆∆ΗΕ) παράβολα, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική 
µε την εκτέλεση της παρούσας υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων, ΝΠ∆∆ και παντός 
τρίτου, τα τυχόν πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 17ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
1.Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα την Εγγύηση έκδοσης Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, ποσού 000,00 € (5% του συµβατικού ποσού), 0.000,00, µε αριθ. ----
---- για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συµφωνιών, της 
παρούσας σύµβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 
 
2.Η Εγγύηση επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο 
που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωµα 
να αµφισβητήσει µε οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώµατα του ∆Ε∆∆ΗΕ που 
αναφέρονται στην πιο πάνω εγγύηση και αφορούν την είσπραξη αυτής (της 
εγγύησης) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωµα να 
προσφύγει κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ στο δικαστήριο για την µη κατάπτωση της πιο πάνω 
εγγύησης ή να την θέσει σε δικαστική µεσεγγύηση. 
 
3.Τέλος συµφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά από την πλήρη 
εµπρόθεσµη και προσήκουσα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση 
της 
Σύµβασης και µετά την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω µεταξύ 
περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ, ενώ σε τέτοιες 
περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει ή ανάλογα µε την 
περίπτωση να την αντικαθιστά αµέσως µε άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 
θα συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύµβασης ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το 
δικαίωµα να την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγύηση 
καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε 
θετική και αποθετική ζηµία που υπέστη ο ∆Ε∆∆ΗΕ, ανεξάρτητα από την 
κατάπτωση. 
 
 

Άρθρο 18ο– Ασφαλίσεις 
 
1.Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή 
εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που 
απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των διατάξεων 
της νοµοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 
2.Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να συνοµολογεί, διατηρεί και 
παρακολουθεί την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» που 
περιγράφεται στο Παράρτηµα (Γ) της παρούσης Σύµβασης «Περί Ασφαλίσεων». 
 
3.Το αντικείµενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζηµίωσης και οι ειδικοί και 
γενικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, 
καθορίζονται στο Παράρτηµα (Γ) της παρούσης Σύµβασης «Περί Ασφαλίσεων». 
 

Άρθρο 19ο - Ειδικοί όροι 
 
1.Ρητά συνοµολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε 
λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. Γι’ 
αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα πιθανά 
δικαιώµατά του από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του Α.Κ. 
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2.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που 
έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΧIV του Προσαρτήµατος Β΄ του 
ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 20ο - Ανωτέρα βία 
 
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από 
τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν 
έκανε. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι 
αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ απαιτήσεις που 
αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή του, ως 
συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Περιστατικά ανωτέρας βίας υπεργολάβου 
του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο. 
 
Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον ∆Ε∆∆ΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως και µε επίσηµα αποδεικτικά έγγραφα 
το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση µε την 
καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση 
στην επίτευξη των καθοριζοµένων από τη Σύµβαση προθεσµιών οφείλεται 
αποκλειστικά στο γεγονός αυτό 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφό του στον ∆Ε∆∆ΗΕ 
αµέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες από την εµφάνισή της, κάθε 
περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύµβαση, 
αλλιώς δε θα έχει δικαίωµα να την επικαλεστεί. 
 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 
περιστατικό αυτό εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, µέσα σε τριάντα 
(30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 
 
Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 
προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός 
των πιο πάνω καθοριζοµένων ανατρεπτικών προθεσµιών, καθιστά απαράδεκτη 
οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσµίας. 
 
Ο χρόνος κατά τον οποίο µπορούν να παραταθούν οι συµβατικές προθεσµίες θα 
καθορισθεί, µε βάση τον πραγµατικά απολεσθέντα χρόνο. 

 
Άρθρο 21ο - Καταγγελία της Σύµβασης 

 
1.Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων του ∆Ε∆∆ΗΕ, που προκύπτουν από τις 
υπόλοιπες διατάξεις της Σύµβασης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη 
Σύµβαση εφόσον συντρέξουν µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. Ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών, 
β. Ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις προβλέψεις της Σύµβασης και 
καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η 
εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης 
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γ. Ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές 
του ∆Ε∆∆ΗΕ, 
δ. Ο Ανάδοχος συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και 
υγιεινής των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, 
ε. Ο Ανάδοχος υποκαταστήσει ή εκχωρήσει µερικώς ή ολικώς τη σύµβαση χωρίς 
την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
στ. η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται υπερβεί τη µέγιστη προβλεπόµενη . 
ζ. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του Αναδόχου ή του προσωπικού του, κατά 
την εκτέλεση της εργασίας. Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που 
εµπεριέχονται στο άρθρο 12 της Σύµβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση 
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων εργαζοµένων) συνιστά λόγο 
καταγγελίας της Σύµβασης. 
 
2.Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Η Σύµβαση 
καταγγέλλεται, κατά την κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε 
αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν 
σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρατούντα µέρη, όπως επίσης στην 
περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 15 της παρούσας 
Σύµβασης ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης µε οποιοδήποτε τρίτο. 
 
3.Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της 
παρούσας Σύµβασης, ρητά συνοµολογούµενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο 
∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, µε έγγραφη ανακοίνωσή του προς 
τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση συνδροµής λόγου καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του 
∆Ε∆∆ΗΕ η αναφερόµενη στο Άρθρο 18 της παρούσας Σύµβασης Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης και επιπλέον Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία του 
∆Ε∆∆ΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 
 
4.Με την καταγγελία της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται 
εκκαθάριση της Σύµβασης το συντοµότερο δυνατό. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται είτε να 
συνεχίσει ο ίδιος την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε να τις αναθέσει σε άλλο 
Ανάδοχο. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιµοποιούν εφόσον 
το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά µέσα 
του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκοµιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον 
τόπο της Παροχής Υπηρεσιών. 
 
5.Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των 
δικαιωµάτων του ∆Ε∆∆ΗΕ για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής 
συνέπειες : 
α. Καταπίπτει υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Παροχής 
Υπηρεσιών. 
β. Γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικές Ρήτρες µέχρι την 
ηµεροµηνία της καταγγελίας. 
γ. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει δικαίωµα αποζηµίωσης για κάθε θετική ζηµία που απορρέει από 
τη µη εκτέλεση της σύµβασης, ανεξαρτήτως επιβολής ποινικών ρητρών και 
καταπτώσεως της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
6.Για την εκκαθάριση της Σύµβασης ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα διενεργήσει προσκαλώντας προς 
τούτο τον Ανάδοχο το συντοµότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) µε το οποίο 
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τιµολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε την Σύµβαση και θα 
καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιµοποίητων ή µερικώς 
χρησιµοποιηµένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε 
περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, ο 
∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα 
τον Ανάδοχο. 
 
7.Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης ο ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεούται να καταβάλει 
στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν µέχρι την 
ηµεροµηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που 
επιβλήθηκαν µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία. 
 
8.O ∆Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε το άρθρο 338 του ν. 4412/2016 δικαιούται, πέραν των 
ανωτέρω περιπτώσεων, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον: 
Α. Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, 
Β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µία 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του 
άρθρου 
74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης δυνάµει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 305 του ν. 
4412/2016, 
Γ. Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ , η 
οποία έχει αναγνωρισθεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 
 
9.Επιπλέον ο ∆Ε∆∆ΗΕ, κατά την κρίση του και χωρίς ακόµα παράβαση των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά 
τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης να την καταγγείλει ολικά ή µερικά. Η καταγγελία 
κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο και φέρει τα αποτελέσµατά της µετά την 
πάροδο δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της καταγγελίας. 
 
 

Άρθρο 22ο– Απαιτήσεις 
 

 
1.Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση 
σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Ε.Υ. µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία που 
εµφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 
Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της 
απαίτησής του. 
 
2.Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονοµική ανάλυση της απαίτησης 
του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 
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3.Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 
δικαίωµα του για πληρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει δεκτό από τον ∆Ε∆∆ΗΕ 
περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Ε.Υ. µπορεί να επαληθεύσει από τα 
τηρηθέντα στοιχεία 
 

Άρθρο 23ο – Ρήτρα ακεραιότητας 
 
Με την παρούσα ο ανάδοχος δηλώνει και δεσµεύεται, ότι ο ίδιος και οι νόµιµοι 
εκπρόσωποί του (επί κοινοπραξιών: και καθένα από τα µέλη της κοινοπραξίας), σε 
όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν 
αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη 
λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της 
σύµβασης, παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εκ µέρους του 
αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
 
 
 

Άρθρο 24ο – Τροποποίηση Σύµβασης 
 
Τροποποίηση της παρούσας σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µε έγγραφη συµφωνία 
των µερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς η σύµβαση 
κατά το άρθρο 337 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 25ο – Ισχύς Όρων Σύµβασης 
 
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η παρούσα Σύµβαση παραµένει 
ισχυρή ακόµη και αν ένας ή περισσότεροι όροι της θεωρηθούν ή αναγνωριστούν 
ως άκυροι. 
 
 
 
 
 

Άρθρο 26ο - ∆ωσιδικία – ∆ίκαιο της Σύµβασης 
 
 
 
 
 
1.Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρµογή της 
Σύµβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της, 
συµφωνείται ρητά ότι αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια Ζακύνθου. 
 
2.Η Σύµβαση θα ερµηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 
 
Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την παρούσα 
Σύµβαση σε 2 πρωτότυπα την ηµεροµηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην 
αρχή τους και πήραν ο καθένας από 1 αντίγραφο. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆Ε∆∆ΗΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Α/Α  Συνοπτική Περιγραφή  
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα 

Συνολική  

1.  

Καθαρισµός εγκαταστάσεων ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΠ-
Η/Περ. Ζακύνθου /Έδρας  που περιλαµβάνει: 
τους χώρους  374 τµ και  διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των εξωτερικών χώρων γύρω από 
το κτίριο (σύµφωνα µε τον πίνακα εργασιών 
καθαρισµού)  

τ.μ.  
374 (το 

κτίριο)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
 
Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

2.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
�  Άδειασµα καλάθων αχρήστων µε αλλαγή σακούλας και 

πλύσιµο σταχτοδοχείων. 
�  Ξεσκόνισµα επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, 

ντουλάπες κ.λ.π.) συσκευών και γενικά κάθε 
αντικειµένου είτε κινητού είτε σταθερά προσαρµοσµένου 
στο δάπεδο ή στους τοίχους.  

�  Πλύσιµο ταµπλάδων γραφείων, τραπεζών συσκέψεων, 
τραπεζών επισκεπτών. 

�  Σκούπισµα δαπέδων . 
     2. ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α (ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

�  Ξεσκόνισµα παραθύρων, θυρών, παραπετασµάτων 
(κουρτινών). 

     3. ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α (∆ΕΥΤΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

�  Σφουγγάρισµα δαπέδων. 
5.  ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ) 

�  Πλύσιµο γραφείων, ντουλαπών και λοιπών επίπλων σε 
όλες τις πλευρές (επάνω & πλαϊνών) καθώς και τοίχων, 
θυρών, χωρισµάτων γραφείων, παραπετασµάτων 
(κουρτινών αλουµινίου).   

�  Καθαρισµός στα στόρια των παραθύρων. 
 
Β. ΧΩΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ –  
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

2.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
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�  Λεπτοµερές καθάρισµα και πλύσιµο της πόρτας της 
κυρίας εισόδου του κτιρίου καθώς και σκούπισµα των 
εξωστών, προαυλίου και περιβάλλοντα χώρου. 

�  Σκούπισµα σφουγγάρισµα δαπέδου, πλατύσκαλων και 
κλιµακοστασίων. 

�  Καθάρισµα σοβατεπί. 
 

�  Ξεσκόνισµα κουπαστών σκάλας και επίπλων και γενικά 
κάθε αντικειµένου είτε κινητού, είτε σταθερά 
προσαρµοσµένου στο δάπεδο ή στους τοίχους.  

 
Γ. ΧΩΡΟΙ WC – ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ – ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΟΡΟΦΩΝ 

2.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
�  Καθάρισµα και πλύσιµο των αποδυτηρίων, τουαλετών, 

νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών, πλακιδίων, πορτών, 
λεκανών, καλλυµάτων και απολύµανση.  

 
∆. ΧΩΡΟΙ ΒΕΡΑΝΤΩΝ 

2.  ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α (∆ΕΥΤΕΡΑ) 
�  Σκούπισµα, πλύσιµο και καθάρισµα των αντίστοιχων 

υαλοπινάκων. 
 
Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ο καθαρισµός των υαλοπινάκων 
θα γίνεται και από τις δυο (2) όψεις). 
 

2.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
�  Πλύσιµο, καθάρισµα των υαλοπινάκων της εισόδου. 

     2. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 
�  Πλύσιµο, καθάρισµα των υαλοπινάκων του ισογείου στην 

πρόσοψη του κτιρίου και στους χώρους υποδοχής. 
�  Πλύσιµο καθάρισµα των διαχωριστικών υαλοπινάκων του 

κυλικείου. 
3. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ∆ΙΜΗΝΟ 

�  Πλύσιµο, καθάρισµα των διαχωριστικών υαλοπινάκων των 
γραφείων του κτιρίου. 

     4. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
�  Πλύσιµο, καθάρισµα των περιφερειακών υαλοπινάκων του 

κτιρίου. 
�  Ο καθαρισµός των περιφερειακών υαλοπινάκων µπορεί να 

γίνεται κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας του 
προσωπικού ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1. Ο χρησιµοποιηµένος εξοπλισµός είναι ιδιόκτητος και  πρέπει να 
είναι καινούριος, αµεταχείριστος και κατασκευασµένος  σύµφωνα µε τις 
τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις και προδιαγραφές. 
 
1.2. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, 
δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για 
τη λειτουργία του εξοπλισµού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος 
έργου να είναι απρόσκοπτη. 
 
1.3. Το προσωπικό που θα ασχοληθεί να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση 
των µηχανηµάτων – συσκευών και στις εργασίες καθαρισµού χώρων 
δηµοσίων κτηρίων. 
 
 
 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

2.1. Απαραίτητα μηχανήματα – Εξοπλισμός  
•  Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε χώρο).  
•  Ατµοκαθαριστής  
•  Μηχανές πλυσίµατος µοκετών.  
•  Μηχανές απορρόφησης υγρών.  
•  Μηχανές πλυσίµατος – γυαλίσµατος spray. 
•  Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος (µπλε 

και κόκκινους) –  διπλού συστήµατος.  
•  Θα χρησιµοποιούνται διπλοί κάδοι σφουγγαρίσµατος διπλού 

συστήµατος για γραφεία  – κοινόχρηστους χώρους, 
διαφορετικοί για WC.  

•  Επίσης θα χρησιµοποιούνται σφουγγαρίστρες διαφορετικές για 
γραφεία – κοινόχρηστους χώρους.  

•  Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου.  
•  Υφασµάτινες µάκτρες (dustmop), όπου δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα µε υποχρέωση να 
χρησιµοποιούνται κάθε µέρα καθαρές.  

•  Καρότσια τροχήλατα κλειστά για µεταφορά των απορριµµάτων 
στο χώρο τελικής συλλογής (τουλάχιστον δύο).  

•  Γάντια χονδρά και µιας χρήσεως.  
•  Γάντια χονδρά ειδικά για χρήση από τους εργάτες µεταφοράς 

απορριµµάτων.  
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•  Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο µεταλλικών επιφανειών, 
νιπτήρων και ειδών υγιεινής σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Επιτροπής Λοιµώξεων.  

•  Σκάλα.  
•  Λάστιχα.  
•  Μπαλαντέζες.  
•  Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου 

χρειάζεται.  
 
3. Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ : 
 
3.1. Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., για την 
καθαριότητα. 
 
3.2. Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία , απαραιτήτως να είναι πρώτης 
ποιότητας και πλέον κατάλληλα. 
 
3.3. Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία  να µην προκαλούν φθορές 
(βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό 
του κτηρίου. 
 
3.4. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και  να βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από εµφάνιση. 
 
 
 ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
των Γενικών Όρων της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι : 
 
1.1. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών 
∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην 
Ελλάδα. 
 
1.2.Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. 
Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, 
εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 
 
1.3.Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά στις προβλεπόµενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. 
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Ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε 
πρόσωπα ή/και πράγµατα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 
 
1.4.Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν ως 
µη ικανοποιητικές από το ∆Ε∆∆ΗΕ, ο τελευταίος δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα 
και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 
(εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από 
τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 
Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., για να 
αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 
ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά 
ως ανωτέρω. 
Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να παρακρατεί από 
οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν 
υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 
1.5.Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, µε την οποία ο Ανάδοχος 
συνοµολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (µερικά ή 
ολικά) να καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη 
εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και η 
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του ή 
εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται 
για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 
 
Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος µε τις Ασφαλιστικές 
Εταιρίες για κάλυψη των Ασφαλίσεων που προβλέπονται από τους Γενικούς Όρους 
της ∆ιακήρυξης θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι : 
 
2.1.Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 
περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του Αναδόχου. 
 
2.2.Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόµενη. 
 
2.3.Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 
χωρίς τη γραπτή, µε συστηµένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ηµέρες, σχετική 
ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη 
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
 
3. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 
 
3.1. Ειδικοί Όροι 
Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 
µε την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του 
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Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της 
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
 
Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για 
την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν 
εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και µέσα στα πλαίσια 
των συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλονται σε δύο αντίτυπα πέντε 
(5) ηµέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κλπ. 
 
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη 
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΟΛ, Αθήνα). 
 
3.2.Αντικείµενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 
και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για 
σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές που 
προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων εργασιών, 
οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής: 
 
α. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της µε το 
προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις 
εξαιρέσεις της διασταυρουµένης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
κατά του Αναδόχου ή της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη και η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζηµιά 
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα 
καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζοµένων µε 
την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά της ∆Ε∆∆ΗΕ 
Α.Ε., των συµβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην 
περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων 
αυτών. 
 
δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
(ευθύνη προστήσαντος). 
 
3.3. Όρια αποζηµίωσης 
Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σ' ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα 
ακόλουθα : 
 
α. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων και των 
αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ' άτοµο και 
ατύχηµα (ΕΥΡΩ 30.000). 
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β. Σωµατικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε οµαδικό ατύχηµα ανεξαρτήτως 
του αριθµού των παθόντων (ΕΥΡΩ 150.000). 
 
γ. Υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια 
ζηµιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθµού των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων εξ 
αυτού ως και ζηµιωθέντων αντικειµένων (ΕΥΡΩ 30.000). 
 
δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης (ΕΥΡΩ 
300.000). 
 
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών µειωθεί κάτω του 
ποσού των (300.000 ΕΥΡΩ) (λόγω επέλευσης ζηµιογόνων γεγονότων και καταβολής 
από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), ενώ τόσο η Σύµβαση 
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. - Αναδόχου, όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του 
Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος γιανα µη 
µένει υπασφαλισµένος οφείλει να φροντίζει για την άµεση συµπλήρωση του 
ανωτάτου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα µειωµένο ποσόν, 
έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς (300.000 
ΕΥΡΩ) καθόλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της 
αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. 
 
Τα ποσά αυτά των παραγράφων α, β, γ, δ µπορεί να διαφοροποιούνται κατά 
περίπτωση, όπως θα προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
3.4. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, των 
εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου και θα λήγει 
την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέµα επισκευής, 
συντήρησης ή άλλης ρύθµισης σχετικής µε το Έργο, η οποία εµπίπτει στα πλαίσια 
των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών 
από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική 
κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων µε τους ίδιους όρους κλπ. όπως και 
στην αρχική του ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την 
αποπεράτωση των εργασιών. 
 
3.5. Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 
3.5.1.Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους αν 
αυτοκινούµενα οχήµατα (Ν.489/76). 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές 
κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα Έργου κλπ. που 
θα χρησιµοποιηθούν απ' αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ' αυτόν, 
είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται 
εκάστοτε από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαµβάνονται και τα εξής :  
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Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 
έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 
 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν 
λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν 
ανεπαρκή κατά το Νόµο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και 
οποιαδήποτε µετακίνηση του αντίστοιχου οχήµατος στην περιοχή του Έργου. 
 
1.5.2. Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν 

Εργαλεία. 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζηµιές, 
ατυχήµατα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα Έργου 
κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν απ' αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών 
κατασκευής του Έργου. 
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζηµίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. είναι 
οι αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (παράγραφος 
3.3 του παρόντος). 
Εξαιρείται ο όρος : "Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. είναι συνασφαλισµένη". 
 
 
3.6. Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις : 
 
3.6.1.Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 
προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. 
Ειδικότερα για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική 
Νοµοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισµό Κυρίας ή Επικουρικής 
ασφάλισης ανάλογα µε την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται 
αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία της 
Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειµένου να πληρωθεί, πρέπει 
οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην αρµόδια υπηρεσία της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., όλα τα 
αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού 
προσωπικού της. 
 
3.6.2.Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συµβούλους ή 
συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση 
αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλιση των συµβούλων ή 
συνεργατών του, ηµεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών 
ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 
Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύµβουλοι του 
Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι 
οποίες ισχύουν για την εδώ παραµονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 
Νοµοθεσία. 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 
Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη 
∆ήλωση ότι πράγµατι οι σύµβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων. 
Οι Υπεύθυνες αυτές ∆ηλώσεις φυλάσσονται στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
                                         Ι.   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 
 

∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ/∆ΠΠ-Η/Περιοχή Ζακύνθου   
Τηλέφωνο ………………… 

 
          ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ  …………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ο ∆ιευθυντής Περ. Ζακύνθου 
 
 
 
 
 
 
- Η ταυτότητα θα εκδοθεί µε ευθύνη του Αναδόχου.  
 
- Θα προσκοµισθεί στην Π.Υ. από τον ίδιο τον κάτοχο και πριν τη θεώρηση θα γίνει 

ταυτοποίηση των στοιχείων µε τα στοιχεία της αστυνοµικής του ταυτότητας.  
 
- Θα τεθεί πρωτότυπη σφραγίδα της ∆ΠΠ-Η/Περ. Πύργου και πρωτότυπη υπογραφή 
 του ∆ιευθυντή της Περιοχής.  
  Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον ανάδοχο. 
 
- Οι ταυτότητες µετά την λήξη της εργολαβίας θα παραδοθούν στην ΕΥ µε ευθύνη του 
  ανάδοχου. 

 

 

 

 

 

Ο εικονιζόµενος (Επώνυµο, Όνοµα)  
του (Πατρώνυµο) και της (Μητρώνυµο),  
κάτοχος του υπ. Αριθ. …..…  ∆ελτίου  
Αστυνοµικής ταυτότητας είναι υπάλληλος  
του Αναδόχου  

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ) 
∆ιεύθυνση  
Τηλέφωνο …………. 
 
που εκτελεί «εργασίες καθαρισµού 
κτιρίων ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
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Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι  δυνατή 

η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ� ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

    [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
 

και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Α:Ονομασία,διεύθυνσηκαιστοιχείαεπικοινωνίαςτηςαναθέτουσαςαρχής(αα)/αναθέτοντα φορέα(αφ) 

- Ονομασία: [ΔΕΔΔΗΕΑ.Ε.] 

- ΚωδικόςΑναθέτουσαςΑρχής/ΑναθέτονταΦορέαΚΗΜΔΗΣ:[100028684]] 

- Ταχυδρομικήδιεύθυνση/Πόλη/Ταχ.Κωδικός:[ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 ΚΑ Ι ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 5] 

- Αρμόδιοςγιαπληροφορίες:[ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [26950 45887] 

- Ηλ. ταχυδρομείο:[d.giomataris@deddie.gr] 

- ΔιεύθυνσηστοΔιαδίκτυο(διεύθυνσηδικτυακούτόπου):[www.deddie.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλοςήσύντομηπεριγραφήτηςδημόσιαςσύμβασης(συμπεριλαμβανομένουτουσχετικούCPV): 

[ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ CPV90911200-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:[ΑΔΑΜ ] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες:[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται ,ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων:[……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στο φάκελο από την αναθέτουσα αρχή(εάν υπάρχει): 

 [ΔΠΠ-Η/Περ.  Ζακύ νθου /5006923/24-08-2020] 

 

 

 

Μέρος II:  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

ΕάνδενυπάρχειΑΦΜστηχώραεγκατάστασης 

τουοικονομικούφορέα,αναφέρετεάλλονεθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείταικαι 

υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

ΔιεύθυνσηστοΔιαδίκτυο(διεύθυνσηδικτυακού [……] 

τόπου) (εάν υπάρχει):  

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Οικονομικόςφορέαςείναι πολύμικρή,μικρήή 

μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Οικονομικόςφορέαςσυμμετέχειστηδιαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης απόκοινού με 

άλλους
iv
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  

α)Αναφέρετετονρόλοτουοικονομικούφορέα α) [……] 

στην  ένωσηήκοινοπραξία (επικεφαλής,  

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς  

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……] 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ)Κατάπερίπτωση,επωνυμία της συμμετέχουσας  

ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 
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Ταμέλη της Κοινοπραξίας/ένωσης/προσωρινής 

σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και 

την εκτέλεση της σύμβασης. 

[ ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝiiii 
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

                                            
 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ  ́του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α  ́ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
i
 

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
i
· 

2. δωροδοκία
i,i
· 

3. απάτη
i
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
i
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
i
· 

6.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
i
.  

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
i
 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
i 
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Εάν ναι, αναφέρετε

i
: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
i 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
i
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
i
: 

[……] 

 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
i
, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τιςεισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
i 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
i
; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
i
 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  

τις περιστάσεις
i 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
i
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνi, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
i
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
i
 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την  

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση 

όμοιων συμβάσεων κατά την τελευταία 

τριετία.  

 

 

[]  Ναι []  Όχι  

2) Ο οικονομικός φορέας διαθέτει τους 

αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για την 

εκτέλεση του έργου  

 

[] Ναι [] Όχι 

3) Ο οικονομικός φορέας διαθέτει τον 

αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό   
 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  τα στοιχεία που έχω 

αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι  – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι  

έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι είμαστε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς  καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις  

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
i
,  εκτός εάν :  

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει 

τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
i
.  

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ.. .  

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται  στο μέρος Ι ,  ενότητα Α],  προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις  οποίες έχω υποβάλλει  στ.. .  [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ. . .  

[προσδιορισμός της  διαδικασίας προμήθειας:  (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)] .  

Ημερομηνία, τόπος και,  όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):  

[……]    


