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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ  

  

ΕΡΓΟ: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ Α.Ε), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, 

Αθήνα, προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

 του Βιβλίου ΙΙ του ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του 

κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 

4412/2016, 

 

 της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016  απόφασή 

του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn 

 

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη 

σύμβασης με αντικείμενο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε”. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής. 

 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε  33.738,00 €, πλέον ΦΠΑ για ένα (1) έτος.  

Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 

 

Ά ρ θ ρ ο  1  

 

Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού 

 

1. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υπηρεσιών – 

Στέγασης (ΔΥΣ), οδός Καποδιστρίου, αριθ. 27, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλ. 210 5292464 – 

210 5292352. 

 

2. Η υποβολή των  προσφορών θα γίνει στο γραφείο 204 (Γραμματεία - Πρωτόκολλο), 
οδός Καποδιστρίου, αριθ. 27, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, μέχρι τις 17.7.2018,                               
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης Προσφορών). 

 

3. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στο γραφείο 512, οδός Πατησίων, αριθ. 
27, Αθήνα, στις 17.7.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 ενώπιον Επιτροπής 
Αποσφράγισης. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn
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4. Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 

εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας 

για τη Διαδικασία Υπηρεσίας με ευθύνη του Προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο 

και το χρόνο άφιξης. 

Αυτές οι  Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο 

Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας, στη διεύθυνση Καποδιστρίου 27, Τ.Κ. 104 32 

Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο 204, όχι αργότερα από την ανωτέρω καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών. 

 

5. Ο φάκελος που περιέχει την Προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το 

Όνομα και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την Προσφορά και 

επίσης : 

"Προσφορά για την Ανοικτή Διαδικασία ΔΥΣ/80053/17.7.2018 (αριθμός διαδικασίας 

και ημερομηνία) 

Έργο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 

 

 Ά ρ θ ρ ο  2  

 

Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσίας 

 

1.  Οι εργασίες αφορούν τα εξής: 

- καθαρισμός δύο (2) φορές το μήνα, των υαλοπινάκων των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής Πίνακα, 

συνολικής επιφάνειας (εσωτερικής & εξωτερικής) 24.800 Μ2.  

- καθαρισμός δύο (2) φορές το μήνα, των ανακλινόμενων υαλοπινάκων του κτιρίου επί 

των οδών Αγ. Κωνσταντίνου 11-13 & Γερανίου, συνολικής εξωτερικής επιφάνειας       

180 Μ2.  

- καθαρισμός μία (1) φορά το μήνα, με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος, των 

υαλοπινάκων του κτιρίου επί της οδού Χαλκοκονδύλη 29, συνολικής εξωτερικής 

επιφανείας 240 Μ2.  

-  καθαρισμός  τρεις (3) φορές ετησίως, των υαλοπινάκων των W.C, φωταγωγών και 

κλιμακοστασίων, των κτιρίων που περικλείονται από τις οδούς Χαλκοκονδύλη, 

Πατησίων, Καποδιστρίου  και 3ης Σεπτεμβρίου, 

σύμφωνα με τη συνημμένη Περιγραφή Εργασιών Καθαρισμού 

 

2. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος. Η ΔΕΗ Α.Ε διατηρεί το 

δικαίωμα  ανάθεσης (OPTION) μέχρι ένα (1) ακόμη έτος με τις ίδιες τιμές, προϋποθέσεις 

και όρους. 

Επίσης η ΔΕΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αύξησης 

μέχρι 50% και μείωσης μέχρι 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.  

 

Ά ρ θ ρ ο  3  

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

1. Στην Ανοικτή Διαδικασία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών), οι οποίοι σε 

περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε 

μέλος της, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο για επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, να έχουν αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε αντίστοιχα έργα καθαρισμού, να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και τον 

κατάλληλο τεχνικό & μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και να έχουν τη δυνατότητα να 
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παράσχουν στη ΔΕΗ Α.Ε το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης.  

  

2. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του έργου. Σε 

περίπτωση που θα υποβληθούν περισσότερες της μίας προσφορές με  το ίδιο ακριβώς  

συνολικό τίμημα, ο μειοδότης θα  αναδειχθεί μετά από  κλήρωση. 

 

3. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα τρίτων, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν 

όλες τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις.  Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο 

διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει 

στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την 

εκτέλεσή της.  Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ του διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου τρίτου, ή παρουσίαση 

εγγυήσεων  άλλης  μορφής,  προκειμένου  η   ανωτέρω  απαιτούμενη  ικανότητα  να 

αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ Α.Ε. Τα εν λόγω 

αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσφορά.  Το αντικείμενο της 

συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες  

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

Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι παρέχοντες 

τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια αποκλεισμού και ποιοτικής 

επιλογής με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο οι 

προσφορές θα συνοδεύονται από αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά 

που υποχρεούται να προσκομίζει ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 2 & 5 του άρθρου 6 του τεύχους Όροι & Οδηγίες.  

 

4. Επίσης ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εκπληρώσει με συνέπεια τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις έναντι της ΔΕΗ Α.Ε στο παρελθόν και κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα  

διαπιστώνεται η αξιοπιστία και η φερεγγυότητά του. Ενδεικτικά  αναφέρεται ότι η τήρηση 

των χρονοδιαγραμμάτων, η μη επιβολή μεγάλων η / και  επανειλημμένων  ποινικών 

ρητρών, η έντεχνη, άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση της σύμβασης / συμβάσεων που είχε 

αναλάβει ο διαγωνιζόμενος στο παρελθόν αποδεικνύουν την ανωτέρω  συνέπειά του.  

 

Άρθρο 4 
 

Τύπος Σύμπραξης 

 

1. Στην περίπτωση που Προσφέρων είναι σύμπραξη φυσικών ή/και νομικών προσώπων, 

η κατακύρωση της Σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της σύμπραξης και θα 

τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό της Σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της 

σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και 

σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα 

ελέγχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη όλων των μελών της σε 

όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

 

2. Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη είναι Όμιλος Επιχειρήσεων (άτυπη 

ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του 

Ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.  
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3. Στην αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά δεν πληρεί την ανωτέρω προϋπόθεση, 

εφόσον ο Προσφέρων επιλεγεί ως Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού 

τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση 

επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η 

προαναφερθείσα απαίτηση. 

 

Ά ρ θ ρ ο  4  

 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

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

Οδηγίες Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία», διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 297 του ν 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) 

της Επιχείρησης: http://www.dei.gr   Ανακοινώσεις Διακηρύξεων  Διακήρυξη  

ΔΥΣ/80053 όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι μία (1) ημέρα πριν τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως 

παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και οκτώ (8) 

ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 

προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων 

για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του Διαγωνισμού, οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Διακήρυξης να 

καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας.  Σε περίπτωση που τα 

στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άμεσα από το 

σύστημα, η ΔΕΗ Α.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση 

του οικείου οικονομικού φορέα. 

 

Το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, η ΔΕΗ Α.Ε θα παράσχει σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη σχετική 

Διακήρυξη τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με 

τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. 

              

http://www.dei.gr/
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Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Άρθρο 1 Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 

 

Άρθρο 2 Προϋπολογισμός - Σύστημα προσφοράς 

 

Άρθρο 3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

Άρθρο 4 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

Άρθρο 5 Υποβαλλόμενα στοιχεία 

 

Άρθρο 6 Περιεχόμενο Προσφοράς 

 

Άρθρο 7 Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 

 

Άρθρο 8 Αξιολόγηση Προσφορών 

 

Άρθρο 9 Ενστάσεις Διαγωνιζομένων 

 

Άρθρο 10 Κατακύρωση-Ακύρωση Διαγωνισμού-Αναγγελία ανάθεσης 

 

Άρθρο 11 Κατάρτιση Σύμβασης 

 

Άρθρο 12 Ημερομηνία Ισχύος & Υπογραφή Σύμβασης 

 

Άρθρο 13 Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ  

  

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 

 

 

 

  

    

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  1  

 

Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 

 

Η Διακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 

 

α. Πρόσκληση 

β. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού 

γ. Σχέδιο Συμφωνητικού 

δ. Τεχνική Περιγραφή 

ε. Ειδικοί Όροι 

στ. Γενικοί Όροι 

  ζ. Τεύχος Ασφαλίσεων 

  η. Έντυπο Προσφοράς  

 θ. Τεύχος “Υποδείγματα” που περιλαμβάνει: 

 - Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων της Διακήρυξης 

 - Υπεύθυνη Δήλωση Νομιμοποίησης Προσφέροντος 

 - Υπεύθυνη Δήλωση Συνυπευθυνότητας  

 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει, όσον αφορά τη 

Διακήρυξη, τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 

τευχών.  

 

Ά ρ θ ρ ο  2  

 

Προϋπολογισμός - Σύστημα προσφοράς  

 

1. Ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 33.738,00 €, πλέον ΦΠΑ για ένα (1) 

έτος. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 

 

2. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 

τιμολογίου. 

 

3. Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν Τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η Προσφορά 

του θα απορριφθεί. 
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4. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά 

οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του 

νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3  

 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 120 

ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών. 

Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ A.E, με 

τη συναίνεση των Διαγωνιζομένων.  

 

Ά ρ θ ρ ο  4  

  

Eγγυήσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

4.1 Για τη συμμετοχή στη Διαδικασία πρέπει να κατατεθεί από κάθε Προσφέροντα 

εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα 

με επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Επιχείρησης, για το ποσό των 675,00 Ευρώ, από 

αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα: 

 

α) στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) και έχουν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία των πιο πάνω κρατών αυτό το δικαίωμα ή  

 

β) σε κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), , ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν 

υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., εφόσον η σχετική σύμβαση/ 

παροχή εγγύησης καλύπτεται από τη ΣΔΣ ή τη συμφωνία σύνδεσης 

αντίστοιχα, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των πιο πάνω κρατών αυτό 

το δικαίωμα. 

 

4.2 Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. 

 

4.3 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων η ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται υπέρ της σύμπραξης/ένωσης υπό την 

προϋπόθεση ότι στην ΕΕΣ σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα, θα αναγράφεται ρητά 

ότι τα μέλη αυτής θα ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε από κοινού, αδιαίρετα και σε 

ολόκληρο, όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την 

προσφορά της σύμπραξης. 

 

4.4 Η παραπάνω εγγύηση θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και θα επιστρέφεται μετά την 

έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού σε όλους τους διαγωνιζόμενους, πλην 

αυτού ο οποίος θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση συμμετοχής θα 

αποδοθεί με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης. 
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4.5 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ A.E στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ως προς τις 

υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, 

β. γνωστοποίησης, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋποθέσεων, οι 

οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική προσφορά, για διατήρησή της σε ισχύ μέχρι 

τη λήξη της προθεσμία ισχύος της, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος τεύχους.  

γ. αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς του  

και  

δ. άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη. 

Σημειώνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή δεν καταπίπτει εάν ο διαγωνιζόμενος, 

γνωστοποιήσει ότι η ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 

3 του παρόντος τεύχους.  

 

Ά ρ θ ρ ο  5  

 

Υποβαλλόμενα στοιχεία 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα.  

 

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

Ελληνική γλώσσα.  

 

3. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

 

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

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 6  

 

Περιεχόμενο Προσφοράς 

 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1.1.1 Κάθε Προσφέρων οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία, που 

ονομάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω μέρος του οποίου θα 

αναγράφεται ο τίτλος του Έργου και στο πάνω μέρος αριστερά η 

επωνυμία του Προσφέροντος, η επαγγελματική του διεύθυνση, 

όνομα και τηλέφωνο αρμοδίου επικοινωνίας. Η προσφορά του 

Προσφέροντος θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, 

σχέδια κλπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο 

εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. 

 

Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο. 

 

1.1.2 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α, το ΦΑΚΕΛΟ Β 

και το ΦΑΚΕΛΟ Γ (Οικονομική Προσφορά) οι οποίοι θα είναι 

σφραγισμένοι. 
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Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας 

περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται, με την αρίθμηση βάσει του παρόντος Άρθρου και 

με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. 

 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα 

στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 5 & 6 του 

παρόντος άρθρου.  

Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να 

περιέχει όλα, και μόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην 

παράγραφο 6 του Άρθρου αυτού αλλιώς η προσφορά θα 

απορριφθεί. 

Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με 

εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το 

διαγωνιζόμενο ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό 

απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του 

διαγωνιζομένου να σημαίνονται κατάλληλα και ενδεχομένως να 

τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο της προσφοράς με το 

χαρακτηρισμό «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς». Στην 

περίπτωση αυτή στο Φάκελο Α της προσφοράς θα 

συμπεριλαμβάνεται ρητή αναφορά των διαγωνιζόμενων στις 

επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 

διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων 

ως εμπιστευτικών.  Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον 

από τις Επιτροπές Αξιολόγησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ 

Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 257 του ν. 

4412/2016. 

 

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α  θα περιέχει:  

 

2.1 Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα της Επιχείρησης και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 4 του παρόντος 

Τεύχους. 

 

2.2 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα Α που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των 

όρων της Διακήρυξης και των τυχόν Συμπληρωμάτων της, της καθοριζόμενης στη 

διακήρυξη προθεσμία ισχύος των προσφορών καθώς και σχετικά με τη γνώση των 

τοπικών συνθηκών του Έργου. 

 

2.3 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Δήλωση νομιμοποίησης του 

προσφέροντος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 

 

2.4 Πιστοποιητικό/ά του οικείου Επιμελητηρίου ή/και άλλου επαγγελματικού 

φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους. 

 

2.5 Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) του ν. 1599/1986 με την οποία ο διαγωνιζόμενος 

δεσμεύεται για τη μη συνδρομή των παρακάτω υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού: 

 

α. ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα: 

- της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 

- της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το ν. 3560/2007 ως          
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    εκάστοτε ισχύει, 

- της απάτης σύμφωνα και με το ν. 2803/2000 (Α·48) ως εκάστοτε ισχύει, 

- για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, 

- της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας σύμφωνα και με το ν. 3691/2008 (Α` 166) ως εκάστοτε 

ισχύει, 

- της παιδικής εργασίας και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα και με το 

ν. 4198/2013 (Α` 215) ως εκάστοτε ισχύει, 

- της μη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

 

β. ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος 

 

γ. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί υπό 

κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 

δ. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

 

ε. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές 

 

στ. δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων ή 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. 

 

ζ. ότι θα υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του 

παρόντος τεύχους. 

 
2.6  Σε περίπτωση υποβολής προσφορών από  σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων 
κάθε  μια επιχείρηση υποβάλει: 

 
2.6.1 Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία των παραγράφων 2.2 έως 2.5. Ειδικότερα 

στη Δήλωση της παραγράφου 2.3 και στο σημείο δ.1 αυτής θα πρέπει να 

συμπληρώνεται ρητά και ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης 

σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος 

αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης 

αυτής. Ειδικά για τις Εγγυητικές της παραγράφου 2.1 ισχύουν τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 του παρόντος τεύχους.   

 

2.6.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη 

σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα σύστησαν την 

εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και 

ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε σχετικά με τη συμμετοχή τους στο 
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διαγωνισμό και την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και 

σε ολόκληρο. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ). 

 

2.6.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της 

σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα 

ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 

 

3. Λόγοι απόρριψης προσφορών σχετικά με τον  φάκελο Α 

 

3.1 Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α τα απαιτούμενα 

των παραπάνω παραγράφων 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5 θα απορρίπτονται. Η 

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

αποδεκτή. 

 

3.2 Η ΔΕΗ Α.Ε δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που 

υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί με 

την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και 

διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης. 

 

3.3 Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή 

συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το επισυναπτόμενο στη 

διακήρυξη υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των υστέρων σχετικές συμπληρώσεις/ 

διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η 

εκδούσα αρχή, ο υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός της 

Εγγυητικής Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του εκδότη, 

και ο μετέχων οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του. 
    

 4. Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων 

 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δεσμευτεί στην παράγραφο ζ. της Υπεύθυνης δήλωσης 2.5 

του παρόντος τεύχους να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε, όλα ή μέρος των σχετικών 

δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω δηλώσεις, εντός 

ευλόγου προθεσμίας και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω: 

 

4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας  και με 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους λόγους: 

 

α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σελ. 

42), 

 

β. δωροδοκία, διαφθορά, 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 25.6.1997, σελ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ. 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 το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 48), 

 

δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σελ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

 

ε. 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 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σελ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  

 

στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α’ 215).  

 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.   

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά: 

 

i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ, 

ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους του 

και τον Πρόεδρό του όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. 

 

4.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο  συμμετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 

4.3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο συμμετέχων/ υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό.  
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4.4 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο  

συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο είναι ενήμερος ως 

προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 

4.5 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων 

/υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

4.6 Πιστοποιητικό/ά του οικείου Επιμελητηρίου ή/και άλλου επαγγελματικού 

φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, που να είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων/υποψήφιος 

ανάδοχος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1, 

4.2, 4.4 και 4.5 δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο 

πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη 

Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 

Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή 

Υπεύθυνη Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής.  Στην κατά τα άνω υπεύθυνη ή ένορκη δήλωση θα δηλώνεται 

υποχρεωτικά ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016, προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.  Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 

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.  Οικονομικός φορέας που 

έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

 

Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις 4.4 και 4.5 και ο αποκλεισμός είναι 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε 

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

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 

κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 305 

του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

στον παρόντα διαγωνισμό, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός. 
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4.7 Επικαιροποιημένη υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι: 

 

α. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, 

 

β. δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, 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, 

 

4.8 Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης της 

παραγράφου 2.3, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του διαγωνιζομένου).  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του διοικητικού οργάνου. 
  

5. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει: 

 

5.1 Κατάλογο πελατών εκτέλεσης παρομοίων έργων καθαρισμού υαλοπινάκων, 

όπου θα αποδεικνύεται ότι κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2015, 2016 & 2017) ο 

υποψήφιος Ανάδοχος έχει αναλάβει ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο καθαρισμού 

υαλοπινάκων, συμβατικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ 

(15.000,00 €).  

Για τον κάθε πελάτη του καταλόγου πελατών θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής        

στοιχεία:        

 Επωνυμία, διεύθυνση & τηλέφωνο του πελάτη.  

 Αντίγραφο τμήματος της σύμβασης, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της, η 

ημερομηνία έναρξης, η χρονική διάρκεια  και το συμβατικό της τίμημα.  

Σημειώνεται ότι το έργο που θα προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα είναι 

μεμονωμένο και όχι άθροισμα πολλών μικρών έργων που έχει αναλάβει από τον 

ίδιο φορέα. 

 

5.2 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συστατικές επιστολές παρομοίων έργων 

καθαρισμού υαλοπινάκων, συμβατικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δεκαπέντε 

χιλιάδων Ευρώ (15.000,00 €), εντός της τελευταίας πενταετίας (2013, 2014, 2015, 

2016 & 2017).  

Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις ή οι συστατικές επιστολές θα αφορούν έργα 

μεμονωμένα και όχι άθροισμα πολλών μικρών έργων που έχει αναλάβει από τον 

ίδιο φορέα. 

 

5.3 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα υλικά καθαρισμού που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από  το Γενικό Χημείο του Κράτους.  
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5.4 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι κατά τις εργασίες καθαρισμού ο 

Ανάδοχος θα προβαίνει στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας τόσο 

για το προσωπικό του, όσο και για το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε, καθώς και στην 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς που προκαλείται σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε.  

 

5.5 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα 

δηλώσει ότι σε περίπτωση που θα χρησιμοποιεί ειδικό αναβατόριο, θα πρέπει αυτό 

να πιστοποιείται κάθε φορά που τοποθετείται, από διαπιστευμένο οργανισμό 

επιθεωρήσεων. 

 

5.6 Φωτοαντίγραφα αδειών κυκλοφορίας, ειδικών αδειών χειριστών οχημάτων και 

πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου ή επανελέγχου από πιστοποιημένο φορέα του 

καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί. 

 

5.7 Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα 

αναφέρει τη συλλογική – κλαδική  σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγεται το 

προσωπικό που θα απασχολήσει.  

 

5.8 H ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 

στοιχεία, κατά την  αξιολόγηση των προσφορών. 

 

6. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά):  

 

Η Οικονομική Προσφορά θα είναι σφραγισμένη εντός του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ, θα 

συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, θα είναι κατάλληλα 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο ή εγγράφως 

αποδεδειγμένα, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Οικονομικές προσφορές που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες θα 

απορρίπτονται οριστικά χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν το δικαίωμα υποβολής 

ένστασης. 

 

7. Προθεσμία υπογραφής Υπευθύνων Δηλώσεων  

 

Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 

των διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται μαζί με την προσφορά σε 

υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις είτε 

συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης είτε τρίτων για συνεργασία με τον 

προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών.  Η ημερομηνία υπογραφής τους μπορεί  να είναι 

προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι 

τριάντα (30) ημέρες. 

8. Ψευδείς Δηλώσεις ή ανακριβή στοιχεία 

 

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας προκύψει 

ότι ο συμμετέχων έχει υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν 

προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο αυτό ένα ή περισσότερα από 

τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. η 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. 
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Ά ρ θ ρ ο  7  

  

Παραλαβή & Αποσφράγιση Προσφορών 

 

7.1 Παραλαβή προσφορών  

 

7.1.1 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν τις 

προσφορές τους στο  αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ Α.Ε (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 27, 104 32 ΑΘΗΝΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ 204) αρκετά έγκαιρα, 

ώστε να πρωτοκολληθούν στο γραφείο αυτό, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη. 

 

7.1.2 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. 

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη και οι 

προσφέροντες ειδοποιούνται εγγράφως από την υπηρεσία για την παραλαβή τους, 

μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Δε γίνονται αποδεκτές προσφορές που 

υποβάλλονται ανοιχτές, ή προφορικά, ή που εξαρτούν το τίμημα, από άλλα 

γεγονότα μελλοντικά ή μη. 

 

7.2 Αποσφράγιση προσφορών  

 

7.2.1 Κατά τη διαδικασία των αποσφραγίσεων των προσφορών κάθε διαγωνιστικής 

φάσης, δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Α.Ε ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον 

έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της 

προσφοράς ότι εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί στον φάκελο της 

προσφοράς Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να 

παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών.  Επισημαίνεται ότι εφόσον 

για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως άνω, 

δύναται να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής, προς διευκόλυνση του έργου του. 

 

7.2.2 Η Επιτροπή Αποσφράγισης με την εκπνοή της ώρας λήξης υποβολής 
Προσφορών, παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις Προσφορές 
που τυχόν έχουν κατατεθεί εκεί, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία 
παραλαβής των Προσφορών. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ελέγχει 

την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν περιλαμβάνει τους 

τρεις φακέλους, τότε η Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως 

απαράδεκτη. 

 

7.2.3 Κατόπιν αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και 

στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και 

στον Πίνακα περιεχομένων που έχει συντάξει ο Προσφέρων. 

Η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σ΄αυτόν καθώς και τη 

συμμόρφωση τους ως προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 6 του 

παρόντος Τεύχους. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν 

έγγραφα, πέραν των προβλεπόμενων στη Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και 

προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του παρόντος 

Τεύχους. 
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7.2.4 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, 

αποφασίζει, στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίασή της, για όσες Προσφορές θα 

πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης 

των απαιτήσεων της Διακήρυξης ως προς την πληρότητα του Φακέλου Α. 

 

7.2.5 Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει στους Προσφέροντες τα ονόματα 

αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία. Στους τυχόν 

απορριφθέντες η Επιτροπή αποστέλλει και εγγράφως τους λόγους απόρριψης.  

 

7.2.6 Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Αποσφράγισης 

θα επιστρέφονται επί αποδείξει, σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, 

ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη Διαδικασία. Η 

επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών 

για την άσκηση ενστάσεων και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων.  Σε αντίθετη 

περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στη 

Διαδικασία θα επιστραφούν στον Προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν 

απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης /ενδίκων βοηθημάτων αυτού. Τα στοιχεία 

του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στη Διαδικασία, θα 

κρατηθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε κατά την κρίση της. 

 

7.2.7 Ακολούθως η Επιτροπή Αποσφράγισης σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, 

με την αρχική σειρά που έχουν καταγραφεί οι Προσφέροντες, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β των 

προσφορών οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές ως προς το περιεχόμενο του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, 

μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά 

έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων που έχει συντάξει ο Προσφέρων.  

Η Επιτροπή ανακοινώνει τα βασικά στοιχεία των ΦΑΚΕΛΩΝ Β στους 

παρευρισκόμενους. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει στους παρευρισκόμενους και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Προσφερόντων, 

το οποίο περιέχεται στο ΦΑΚΕΛΟ Β που αποσφραγίστηκε.  

 

7.2.8 Ακολούθως το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων των ΦΑΚΕΛΩΝ Β 

διαβιβάζονται στον αρμόδιο Τομέα της ΔΥΣ για τεχνική αξιολόγηση.  

 

7.2.9 Η αρμόδια Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο 

και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο 

ΦΑΚΕΛΟ Β’, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του Διαγωνιζόμενου 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη 

δυνατότητα του Διαγωνιζόμενου να υλοποιήσει το έργο έντεχνα, έγκαιρα και άρτια. 

Προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο αυτό, μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με 

τους Διαγωνιζόμενους, για την παροχή αναγκαίων διευκρινίσεων, σχετικά με το 

τεχνικό μέρος της προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν θα 

αποτελούν σε καμιά περίπτωση αντιπροσφορά. 

 

7.2.10 Σε περίπτωση απόρριψης επιστρέφεται επί αποδείξει, σφραγισμένος όπως 

υποβλήθηκε ο Φάκελος Γ, μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για την 

άσκηση ενστάσεων και εν γένει ένδικων βοηθημάτων ή σε περίπτωση που 

ασκηθούν, μετά την έκδοση απόφασης επί των ενδίκων αυτών βοηθημάτων. 

 

7.2.11 Στη συνέχεια προσκαλούνται εγγράφως οι Διαγωνιζόμενοι των οποίων οι 

Προσφορές τους έχουν γίνει αποδεκτές ως προς τους Φακέλους Α & Β, να 

παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας 

την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισής του. 
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Την καθορισμένη ημέρα και ώρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, και 

μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν.  

Η Επιτροπή Αποσφράγισης ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά 

την κρίση, οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο Προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπρόσωπους των 

Προσφερόντων. 

 

7.2.12 Κατά τη διαδικασία κάθε φάσης δημόσιας αποσφράγισης προσφορών/ 

αιτήσεων συμμετοχής του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μετά το άνοιγμα των 

φακέλων των προσφορών και τη μονογραφή όλων των εγγράφων και στοιχείων 

που υπάρχουν σε αυτούς από την αρμόδια Επιτροπή, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

συμμετεχόντων στη φάση αυτή δύνανται να ζητήσουν και η Επιτροπή υποχρεούται 

να τους επιτρέψει να δουν κάθε στοιχείο των προσφορών των συνδιαγωνιζομένων, 

που δεν εμπεριέχει πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές από 

τον οικείο προσφέροντα.  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης 

ολοκληρώνεται και η διαδικασία παροχής πρόσβασης των διαγωνιζομένων στα 

στοιχεία των προσφορών των συνδιαγωνιζομένων. 

 

7.2.13 Διευκρινίσεις και συμπληρώσεις για τους Φακέλους Β και Γ    

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών  η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να 

καλεί τους υποψήφιους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 

4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά 

ή το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, μέσα 

σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τον 

αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Ά ρ θ ρ ο  8  

  

Αξιολόγηση Προσφορών 

 

8.1 Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική 

προσφερόμενη ετήσια τιμή), μεταξύ των τυπικά, τεχνικά & οικονομικά αποδεκτών 

προσφορών. 

 

8.2 Οι προσφορές οι οποίες θα περιέχουν και δεκαδικό τμήμα, αυτό  θα αποτελείται 

το πολύ από δύο ψηφία. 

 

8.3 Το συνολικό τίμημα της προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικώς και 

ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο θα λαμβάνεται ως ορθή η 

ολόγραφη προσφορά.  
 

8.4 Σε περίπτωση που θα υποβληθούν περισσότερες της  μίας  προσφορές με  το 

ίδιο ακριβώς  τίμημα, ο μειοδότης θα  αναδειχθεί μετά  από κλήρωση που θα 

διεξαχθεί μεταξύ των ισότιμων προσφορών και η εργολαβία θα ανατεθεί στον 

νικητή της  κλήρωσης.  

 

8.5 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισμό της 

σειράς μειοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

κλήρωσης, σε περίπτωση πλειόνων μειοδοτών λόγω ισοτιμίας των προσφορών, 

καθώς και της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων, από την αρμόδια Επιτροπή 
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προσκαλείται/ούνται ο /οι προσφέρων/οντες για τον/τους οποίο/ους πρόκειται να 

προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας κατά μέγιστο είκοσι (20) ημερών 

από τη σχετική ειδοποίηση, που του/τους αποστέλλεται εγγράφως με 

τηλεομοιοτυπία (FAX) ή ηλεκτρονικά, να προσκομίσει/ουν τα αποδεικτικά της 

παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος τεύχους. 

 

8.6 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως 

ορίστηκαν στο άρθρο 3 του Τεύχους της Πρόσκλησης κρίνονται κατά την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις 

ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 

ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

8.7 Τα υπόψη δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο 204 (Γραμματεία – 

Πρωτόκολλο), Οδός Καποδιστρίου αρ. 27, με διαβιβαστικό, στο οποίο θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα συνημμένα έγγραφα – δικαιολογητικά.  

Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 

(εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

 

α) Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

β) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων 

αποκλεισμού». 

γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 

δ) Το αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 

8.8 Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής.  Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στο/στους μειοδότη/ες να τα 

προσκομίσει/ουν ή να τα συμπληρώσει/ουν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν/ους.  Η ΔΕΗ Α.Ε. 

δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατά μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) 

ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς. 

 

8.9 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, μετά τη χορηγηθείσα παράταση, δεν 

υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, τεκμαίρεται ο 

αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία και ζητείται από το συμμετέχοντα 

με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει των ειδικών κριτηρίων της σύμβασης να προσκομίσει  τα υπόψη 

δικαιολογητικά.  Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν υποβάλει - προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο 

διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

8.10 Μετά την προσκόμιση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

στοιχείων από το/ τους μειοδότη/ες προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που 

υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά να προσέλθουν σε καθορισμένο χρόνο και τόπο  

να λάβουν γνώση αυτών. 



                                                                  

 ΤΕΥΧΟΣ 2/ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    Σελίδα 17 από 20                                         

                              ΔΥΣ/80053 

8.11 Πριν από την κοινοποίηση στον/στους υποψήφιο/ους ανάδοχο/ους της 

απόφασης κατακύρωσης αυτός/οι προσκαλείται/ούνται από τη ΔΕΗ Α.Ε και 

υποχρεούται/ούνται να επικαιροποιήσει/ουν όσα εκ των δικαιολογητικών της 

παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος τεύχους, έχει παρέλθει η ισχύς τους 

καθώς και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

Ά ρ θ ρ ο  9  

  

Ενστάσεις Διαγωνιζομένων 

 

Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ Α.Ε, 

δικαιούται να προσβάλει με ένσταση κάθε εκτελεστή πράξη της Επιχείρησης,  που 

σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα 

συμφέροντά του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης, 

Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 

ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου.     

Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, η οποία 

αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Ειδικά για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης 

καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό επιστρέφεται με πράξη του 

αναθέτοντος φορέα αν η ένσταση γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή.   

     Η απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων γνωστοποιείται εγγράφως στους 

οικείους ενιστάμενους 

 

Ά ρ θ ρ ο  1 0  

  

Κατακύρωση-Ακύρωση Διαγωνισμού-Αναγγελία Ανάθεσης 

 

         10.1 Η Διαδικασία ολοκληρώνεται, με την έγκριση του αποτελέσματός της από τα 

εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και 

τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από το μειοδότη. 

 

10.2 Η κατακύρωση ανάθεσης του Έργου, γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με 

επιστολή με την οποία καλείται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να 

προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από 

την κείμενη νομοθεσία, για την υπογραφή Σύμβασης ανάλογου ύψους.   

         

10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης Επιχειρήσεων, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα 

όλων των μελών της σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με 

την οποία τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης 

ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα 

εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η 

ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη όλων των μελών της, σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης. 

           

10.4 Σε περίπτωση Ομίλου Επιχειρήσεων, η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα 

μέλη του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. 
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Στην αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του Αναδόχου δεν πληρεί την ανωτέρω 

προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύμβασης να 

περιβληθεί νομικό τύπο, που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για 

την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου 

αντιγράφου του εγγράφου, που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα 

απαίτηση. 

 

10.5 Η ΔΕΗ Α.Ε ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον:  

 

α. η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών  ή λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων. 

 β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 Επίσης, η ΔΕΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα: 

 

 1. να ματαιώσει τη Διαδικασία σύναψης σύμβασης στο σύνολο ή σε μέρος αυτής, 

εφόσον κρίνει ότι: 

 

α. η Διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια 

τον επηρεασμό του αποτελέσματος. 

 β. το αποτέλεσμα της Διαδικασίας είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση. 

 γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής. 

 δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης. 

 ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας. 

 

2. να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

 

Ά ρ θ ρ ο  1 1  

  

Κατάρτιση Σύμβασης 

 

Η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά 

του Αναδόχου όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο 

όργανο της Επιχείρησης.  

Μετά την κατάρτιση της Σύμβασης και την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με τηλεομοιοτυπία ή 

ηλεκτρονικά ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της 

απόφασης ανάθεσης με επιστολή, ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της 

Σύμβασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.  Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός 

της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και 

να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του, και 

ακολούθως να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά 

σειρά μειοδοσίας για ανάδειξη Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή 

δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. 
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Ά ρ θ ρ ο  1 2  

  

Ημερομηνία Ισχύος & Υπογραφή Σύμβασης 

 

12.1 Ο ακόλουθος όρος θα περιλαμβάνεται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί : 

«Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη 

σελίδα της, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία υπογραφής της». 

 

12.2 Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο εντός δέκα (10) ημερών από την 

έγγραφη γνωστοποίηση της ανάθεσης. 

 

12.3 Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα καταθέσει: 

 

(α) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει το 5% του συνολικού  

συμβατικού τιμήματος, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδεται  

από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να 

παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

(β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σύμφωνα με το “ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”.  

 

Ά ρ θ ρ ο  1 3  

 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 

 

13.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση 

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

στοιχείων και τευχών του Διαγωνισμού. 

 

13.2 Η ΔΕΗ Α.Ε επιφυλάσσεται να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης. 

Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της 

Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η Διακήρυξη της 

Ανοικτής Διαδικασίας. 

 

13.3 Η ΔΕΗ Α.Ε δε θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να 

αποζημιώσει τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε  δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν 

υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση που δε θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θ' αναβληθεί ή ακυρωθεί ή 

ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και 

υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν 

κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ Α.Ε από τη Διακήρυξη αυτή και τη 

συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.  

 

13.4 Η Προσφορά των Διαγωνιζόμενων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους 

της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ Α.Ε και όχι ως αποδοχή 

πρότασής της. 
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13.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή 

οποιουδήποτε εγγράφου, δε δίνει το δικαίωμα στο Διαγωνιζόμενο να την 

επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών 

του. 

  

13.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι 

προς όφελος της ΔΕΗ Α.Ε, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό 

να δημιουργεί κανένα δικαίωμα  στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους.  
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Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΥΣ/80053 

 

  

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 
 

 

  
   

 

 

 

 

Τεύχος 3 από 9 

 

  

  

  

   

  

  

  

 

  

 

 

ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ  

  

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 

 

 

                                                                    

Σ Χ Ε Δ Ι Ο   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ  

 

 

Στην Αθήνα σήμερα στις........................ τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή 

ΔΕΗ Α.Ε η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και 

εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ. 

.............................................., και αφ' ετέρου η Εταιρεία ......................, που 

θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στην ....................................., 

οδός ........................ αριθ. ......... και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την 

περίπτωση από τ..ν κ. ..........................,  ...................... συνομολόγησαν τη 

Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς 

καμιά επιφύλαξη. 

 

Άρθρο 1 

Τεύχη της Σύμβασης 

 

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από 

τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 

 

α. Συμφωνητικό Σύμβασης 

β. Τεχνική Περιγραφή 

γ. Προσφορά Αναδόχου 

δ. Ειδικοί Όροι 

ε. Γενικοί Όροι  

  στ. Τεύχος Περί Ασφαλίσεων 

     

2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο 

καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που 

υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 

Τευχών. 

 

3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω 

υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και 

δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην  

έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης. 

 

4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή 

αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και 

ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την 

υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε 

φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν 

συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι 

στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους 
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συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 

Σύμβασης αυτής. 

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση 

του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις 

διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται 

ειδικά στη Σύμβαση. 

 

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις 

και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα 

γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή 

εκτέλεση του έργου ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε”, όπως 

αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος “Τεχνική Περιγραφή”. 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 

 

1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παροχής υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες    

περιγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε 

…………………………………… Ευρώ  (..……………..€)  πλέον  ΦΠΑ, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στο τεύχος “Προσφορά Αναδόχου”. 

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να 

αυξήσει το Συμβατικό τίμημα των εργασιών μέχρι 50% ή να το μειώσει μέχρι 

30%, ανεξαρτήτως είδους δρομολογίων. 

 

2. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται στο Άρθρο 12 των Γενικών Όρων.  

Ειδικότερα μεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, πλην 

του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε, θα συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 

0,06% (ά.350 § 3 ν.4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης. 

 

Άρθρο 4 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Παροχής των  Υπηρεσιών 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις υπηρεσίες για χρονικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιώματα Προαίρεσης 

  

Η ΔΕΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης (OPTION) μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, με 

τις ίδιες τιμές, όρους και προϋποθέσεις. 
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Άρθρο 6 

Τρόπος Πληρωμής 

 

Σύμφωνα με  το Άρθρο 13 των Γενικών Όρων, η πληρωμή του Αναδόχου θα 

γίνεται από τη ΔΕΗ Α.Ε την εικοστή  (20) ημέρα του επομένου μηνός, μετά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών εκάστου μηνός και με την υποβολή των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

 
1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο 

με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από τους Προϊσταμένους των Τομέων 

Διοικητικού των κεντρικών ΒΟΚ (εκτός Ο.Τ. Χ-30).  

2. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. 

3. Φορολογική Ενημερότητα. 

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής 

Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό για την περίοδο 

αναφοράς του τιμολογίου.   

6. Αντίγραφο υποβληθείσας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στην οποία θα 

αναφέρονται οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν την περίοδο αναφοράς του 

τιμολογίου. Επίσης δύναται να ζητηθεί και κάθε άλλο αντίγραφο παραστατικού 

από το οποίο να προκύπτει η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών. 

7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω 

Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων από τον Ανάδοχο.  

8. 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 της 

ΔΕΗ Α.Ε.  

 

Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και την 

προσκόμιση του θεωρημένου Τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών, η 

Επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα και μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στο Άρθρο 13 των 

Γενικών Όρων. Αν όμως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην 

προσκόμιση των δικαιολογητικών  αυτών η υπόψη προθεσμία αρχίζει από την 

υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. 

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 

αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

Άρθρο 7 

Ασφαλιστική Κάλυψη 

 

Η ευθύνη του Αναδόχου με βάση την παρούσα καλύπτεται Ασφαλιστικά με το 

συνημμένο Τεύχος Περί Ασφαλίσεων.  

 

Άρθρο 8 

Αναθεώρηση τιμών 

 

Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

αναθεώρηση. 
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Άρθρο 9 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 

1. Για την καλή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών  της 

παρούσας Σύμβασης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης της ΔΕΗ 

Α.Ε, κατ’ αυτού από την παράβαση των υποχρεώσεων του, ο Ανάδοχος κατέθεσε 

στη ΔΕΗ Α.Ε την υπ’ αριθμ. …….…………………………………………………………….. Εγγυητική 

επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού …….……………………………€ εκδοθείσα 

από....…………………………………………………............................... και καλύπτει ποσό 

ίσο με το 5% του ολικού συμβατικού τιμήματος. 

 

2. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπίπτουσα την 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης μερικά ή ολικά λόγω οποιασδήποτε 

απαίτησή της κατά του Αναδόχου που απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

3. Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά τη λήξη 

του Έργου. 

 

Άρθρο 10 

                                                Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Ανεξάρτητα και πέρα από  τα δικαιώματα της  Επιχείρησης  που  προκύπτουν 

από  τους Γενικούς   Όρους ο  Ανάδοχος  υποχρεούται, χωρίς  αντιρρήσεις, να  

καταβάλλει στην Επιχείρηση Ποινικές ρήτρες  λόγω αθέτησης ή μη εκπλήρωσης 

των Συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί  ζημία 

(θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση. 

 

2. Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών ρητρών είτε από την Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί 

από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 

 

3. Στην περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου θα 

επιβάλλονται οι κάτωθι ποινικές ρήτρες: 

 

3.1 Για κάθε είδος εργασίας που δεν εκτελείται καθόλου από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου θα αφαιρείται από το προσκομισθέν Τιμολόγιο όλο το ποσό που 

αντιστοιχεί στα τετραγωνικά μέτρα που δεν καθαρίστηκαν. 

 

3.2 Για κάθε είδος εργασίας που εκτελείται πλημμελώς, από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, θα αφαιρείται από το προσκομισθέν Τιμολόγιο ποσοστό που θα αφορά 

τα πλημμελώς καθαρισμένα τετραγωνικά, σύμφωνα με την  εύλογη κρίση της 

Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας. 

 

3.3 Επί των ανωτέρω θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το 10% της επιβληθείσης 

ποινής.  

 

4. Το σύνολο των παραπάνω ποινικών ρητρών  δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% 

του συμβατικού τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων 

εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης, το οποίο θεωρείται δίκαιο και 

εύλογο. 



                                                                  

ΤΕΥΧΟΣ 3/ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  Σελίδα 6 από 7 

                      ΔΥΣ/80053 

Άρθρο 11 

Προσωπικό Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, κατάσταση του προσωπικού 

που θα απασχολεί καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η 

Επιχείρηση για το προσωπικό, το οποίο πρέπει να έχει καλή γνώση της ελληνικής 

γλώσσας. 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα έχει αναφερθεί 

στη σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητά από τον Ανάδοχο, την 

απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του που κρίνεται για 

οποιοδήποτε λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς 

αντιρρήσεις να απομακρύνει και να αντικαταστήσει σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη πρόσκληση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας το μέλος αυτό με δικές του 

δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο έργο χωρίς προηγούμενη 

έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Η εν λόγω απομάκρυνση ή/και αντικατάσταση δεν συνιστά λόγο αποζημίωσης για 

τον Ανάδοχο ή αιτία καθυστέρησης για την εκτέλεση του έργου ή οποιουδήποτε 

τμήματός του. 

Άρθρο 12 

Καταγγελία της Σύμβασης 

 

Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Αναδόχου οποιουδήποτε από τους όρους 

της παρούσας, ή σε περίπτωση ελλιπούς παροχής υπηρεσιών και ελλιπούς 

εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, η ΔΕΗ Α.Ε δικαιούται να 

καταγγείλει την Σύμβαση και να καταπέσει εις βάρος του η αναφερόμενη στο 

άρθρο 9 του παρόντος τεύχους, Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Δικαιούται δε, ανεξάρτητα από την κατάπτωση αυτή, αποζημιώσεως για 

οποιεσδήποτε ζημίες της οι οποίες προκλήθηκαν από την παράβαση των 

συμβατικών όρων της παρούσας εκ μέρους του Αναδόχου.   

 

Άρθρο 13 

Δωσιδικία 

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία αναφύεται από την παρούσα 

σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.  

 

Άρθρο 14 

Υποκατάσταση και εκχώρηση 
 

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με 

υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, 

χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ Α.Ε.  

 

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την 

Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που 

μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με 

αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε. Με την 

έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις 

της εκχώρησης.  
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Άρθρο 15 

Εκπλήρωση Υποχρεώσεων Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία να αρνηθεί την 

εκπλήρωση της παροχής του. Επίσης, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται ρητά 

από όλα τα τυχόν δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 326-329 του Α.Κ.  

 

Άρθρο 16 

Ισχύς της Σύμβασης 

 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από …………………..…  

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα από τα οποία τα 

τρία (3) πήρε η Επιχείρηση και ένα (1) ο Ανάδοχος. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης 

  
 
 

 
 

 
 
 

  
  

  
  
  

  
 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΥΣ/80053 

 
  

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 
 

 

  
   

 

 

 

 

Τεύχος 4 από 9 

 
  
  

   
  

  
  

 
  
 

 
 

 
 
 

ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε               

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
  

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 
                         

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 
1. Οι εργασίες αφορούν τα εξής : 
- καθαρισμός δύο (2) φορές το μήνα, των υαλοπινάκων των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα, συνολικής επιφάνειας 
(εσωτερικής & εξωτερικής) 24.800 Μ2.  

- καθαρισμός δύο (2) φορές το μήνα, των ανακλινόμενων υαλοπινάκων του κτιρίου 
επί των οδών Αγ. Κωνσταντίνου 11-13 & Γερανίου, συνολικής εξωτερικής επιφάνειας 
180 Μ2.  

- καθαρισμός μία (1) φορά το μήνα, με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος, των 
υαλοπινάκων του κτιρίου επί της οδού Χαλκοκονδύλη 29, συνολικής εξωτερικής  

επιφάνειας 240 Μ2.  
- καθαρισμός  τρεις (3) φορές ετησίως, των υαλοπινάκων των W.C, φωταγωγών και 

κλιμακοστασίων, των κτιρίων που περικλείονται από τις οδούς Χαλκοκονδύλη, 
Πατησίων, Καποδιστρίου  και 3ης Σεπτεμβρίου, 
Οι παραπάνω επιφάνειες δύναται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

μέχρι 50% και να μειωθούν έως 30%. 
  

2. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται δύο (2) φορές το μήνα, με διαφορά 
μεταξύ των δύο καθαρισμών τουλάχιστον δεκατριών (13) ημερών, με μηχανικά μέσα 
και υλικά καθαριότητας του Αναδόχου και εντός του ωραρίου εργασίας του προσωπικού 

της ΔΕΗ Α.Ε (8.00π.μ.-15.00μ.μ.). Εξαίρεση αποτελεί το κτίριο επί της οδού 
Χαλκοκονδύλη 29, στο οποίο ο καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας των 

υαλοπινάκων θα γίνεται μία (1) φορά το μήνα με ανυψωτικό μηχάνημα.  
 
3. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται από το εσωτερικό των γραφείων. 

Οι εργαζόμενοι του Αναδόχου δεν θα βγαίνουν ποτέ εκτός των παραθύρων και ούτε θα 
ανεβαίνουν στα περβάζια αυτών.  

 
4. Επανάληψη του καθαρισμού θα γίνεται όταν διαπιστώνεται ότι ο καθαρισμός δεν 
έγινε σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μετά από πρόσκληση της ΔΕΗ Α.Ε ακόμα 

και τηλεφωνική, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να επαναλάβει τον καθαρισμό χωρίς καμία 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

 
5. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την διατήρηση της καθαριότητας των κτιρίων μετά 
τον καθαρισμό των υαλοπινάκων και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά κάθε ζημιά 

που προκαλεί σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε κατά την εκτέλεση της εργασίας του.  
 

6. Όσοι διαγωνιζόμενοι ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν τα κτίρια, μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία με τους αρμοδίους των κτιρίων.  
 

7. Την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης αναλαμβάνει ο 
Υποτομέας Επιμελείας Κτιρίων & Κυλικείων της ΔΥΣ, τηλέφωνο: 210 5292651, 

5233679. 
Συνημμένα: (1) Πίνακας Κτιρίων 



                                                                  

ΤΕΥΧΟΣ 4/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Σελίδα 3 από 4                                                               

                       ΔΥΣ/80053  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΗ Α.Ε 

 

1 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 114 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 322 τ.μ. 

2 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 11- 13 & ΓΕΡΑΝΙΟΥ 880 τ.μ. 

3 ΑΛΩΠΕΚΗΣ 4 656 τ.μ. 

4 ΑΡΑΧΩΒΗΣ 32 868 τ.μ. 

5 Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 119 - ΓΛΥΦΑΔΑ   140 τ.μ. 

6 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7  ΑΘΗΝΑ 1.010 τ.μ. 

7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 30-32 1.252 τ.μ. 

8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11-15 220 τ.μ. 

9 ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 250 & ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ - ΚΟΡΩΠΙ 360 τ.μ. 

10 Β/Ν ΣΤΑΘΜΟΣ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 288 τ.μ. 

11 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7 692 τ.μ. 

12 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 105 298 τ.μ. 

13 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 107 906 τ.μ. 

14 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22 100 τ.μ. 

15 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 12 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 220 τ.μ. 

16 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 108 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ 120 τ.μ. 

17 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 102 τ.μ. 

18 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 154 τ.μ. 

19 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 27 656 τ.μ. 

20 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  190 - 194 2.200 τ.μ. 

21 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 9 (ΚΔΕΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ) 1.260 τ.μ. 

22 ΜΗΝΟΔΟΤΟΥ  8 55 τ.μ. 

23 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10 388 τ.μ. 

24 Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 103 - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 120 τ.μ. 

25 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 25 400 τ.μ. 

26 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 27 1.454 τ.μ. 

27 Π. ΡΑΛΛΗ 391 - ΝΙΚΑΙΑ   84 τ.μ. 

28 ΠΑΝΟΡΜΟΥ 14 & ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ 250 τ.μ. 

29 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 247 500 τ.μ. 

30 Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 71 & ΟΜΗΡΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 74 τ.μ. 

31 Π. ΜΕΛΑ 8 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 340 τ.μ. 

32 ΣΟΛΩΜΟΥ 39 78 τ.μ. 

33 ΣΟΛΩΜΟΥ  41 1.438 τ.μ. 

34 ΣΟΛΩΜΟΥ & ΦΑΛΗΡΕΩΣ 1- Ν. ΦΑΛΗΡΟ 792 τ.μ. 

35 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 1.368 τ.μ. 

36 ΥΜΗΤΤΟΥ 89, ΠΑΓΚΡΑΤΙ 30 τ.μ. 

37 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ  22 784 τ.μ. 

38 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ  24 - 26 372 τ.μ. 

39 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ  28 632 τ.μ. 

40 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 29 240 τ.μ. 

41 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ  30 1.654 τ.μ. 
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42 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ  32 332 τ.μ. 

43 Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 197 & ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ - ΜΑΡΟΥΣΙ 212 τ.μ. 

44 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73 - 75 229 τ.μ. 

45 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 230 τ.μ. 

46 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 231-233 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  40 τ.μ. 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 24.800 τ.μ. 

 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 11-13 & ΓΕΡΑΝΙΟΥ                                                          180                                             τ.μ. 

    ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

    ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - 29                                                                          240  τ.μ. 
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Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης 
  

 
 

 
 

 

 
 

  
  

  
  
  

  
 

  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΥΣ/80053 

 
  

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 
 

 
  
   

 

 

 

 

Τεύχος 5 από 9 

  

   
  

  
  

 
  
 

 

ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
  

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 
Άρθρο 1 

 

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
 

 
Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνει η παροχή υπηρεσίας είναι: 

 
 Η Εργατική Νομοθεσία. 

 Τα τεύχη και οι διατάξεις της Σύμβασης. 
 Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

Άρθρο 2 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Παρακολούθηση και έλεγχος ασκούνται από την Επιχείρηση, κατά πρώτον μέσω της 

Προϊστάμενης Yπηρεσίας και κατά δεύτερον από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Προϊστάμενη Υπηρεσία:  ορίζεται η ΔΥΣ. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ο Τομέας Εξοπλισμού & Γενικών Υπηρεσιών/Υποτομέας 
Επιμέλειας Κτιρίων & Κυλικείων (Υπ.Ε.Κ.Κ.).   
Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης θα γίνεται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
 

Άρθρο 3 
 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση 

της παροχής του. Επίσης, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται ρητά από όλα τα τυχόν 
δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 326-329 του Α.Κ. 

 
2. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την συμπεριφορά του προσωπικού του, την 
ασφάλισή του και τις λοιπές υποχρεώσεις του. 

Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, θα ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας και των οδηγιών της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

 
3. Συμφωνείται ρητώς ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, είτε στο προσωπικό αυτού, είτε στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε, 

είτε σε κάθε τρίτο και τις τυχόν ζημιές ή βλάβες που ενδεχομένως θα προξενηθούν σε 
όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.  
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Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις σωματικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την 

εξ΄ αυτών χρηματική ικανοποίησή του λόγω ηθικής ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για 
υλικές ζημιές σε κάθε τρίτον σαν τέτοιου (τρίτου) νοουμένης και της ΔΕΗ Α.Ε μετά του 

προσωπικού της. 
 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, τόσο να αναφέρει εγγράφως και εντός 24 ωρών, όλα τα 

ατυχήματα τα οποία ήθελον συμβεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και στον Επιθεωρητή 
εργασίας, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και τις διατάξεις, όσο καθώς και να 

διαφυλάξει, το χώρο του ατυχήματος, όπως έχει.    
 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα 

προκληθεί σε  βάρος της ΔΕΗ Α.Ε, έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη 
αμέλεια αυτού ή των από αυτών προστηθέντων προσώπων. Σε περίπτωση μη 

αποκατάστασης από τον Ανάδοχο τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, η ΔΕΗ Α.Ε 
θα δικαιούται να αποκαταστήσει η ίδια με δαπάνη του Αναδόχου. 
Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε τιμαλφή, χρήματα ή άλλα ιδιωτικά αντικείμενα βρεθούν 

στους χώρους εργασίας, πρέπει χωρίς καθυστέρηση να παραδίδονται στον Υποτομέα 
Επιμέλειας Κτιρίων & Κυλικείων της ΔΥΣ.   

 
6. Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος, για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ενόψει της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης 
 

7. Σε καμία περίπτωση το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε, 
δεν μπορεί να έχει με οποιοδήποτε τρόπο και έννοια, σύμβαση εργασίας με τη ΔΕΗ 
Α.Ε, παρότι το προσωπικό αυτό, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, θα υπόκειται 

στον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων της ΔΕΗ Α.Ε. 
Επομένως σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, το προσωπικό αυτό θα συνδέεται 

με εργασιακή σχέση μόνο με τον Ανάδοχο στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του και 
για τυχόν ατύχημα που ενδεχομένως συμβεί, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, η 
ΔΕΗ Α.Ε καμία ευθύνη δεν θα φέρει αλλά θα βαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος.  

8. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, 
που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των 
λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ’ 

εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, η ΔΕΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων 
περιπτώσεων που προβλέπονται σε αυτή, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον 

Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε λόγω διαπίστωσης 
παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 

αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη 
δήλωση ή με συστημένη επιστολή στον οικονομικό φορέα από την αρμόδια υπηρεσία 
της ΔΕΗ Α.Ε.  Ο οικονομικός Φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική ένσταση, η 

εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ Α.Ε. 
 

9. Ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την καταβολή των 
εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (φορείς) για το προσωπικό που 
απασχολεί στις υπόψη εργασίες, καθώς και για την πιστή τήρηση και εφαρμογή  των 

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας του προσωπικού. 
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10. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με το αστικό και ποινικό δίκαιο για όλες τις 

πράξεις ή και παραλείψεις του που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών 
ή εξαιτίας αυτού, είτε στο προσωπικό του, είτε στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε ή σε 

τρίτους, καθώς και τυχόν ζημιές ή βλάβες που ενδεχομένως προξενηθούν σ’ αυτούς. 
 
11. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών  κατάσταση με τα 

οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα 

πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα 
και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του 
Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει 

πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το 
αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της 

ΔΕΗ Α.Ε. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται 
στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 
προαναφερόμενο σήμα.  

 
12. Σε περίπτωση που με οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιηθεί τεκμηριωμένα στη ΔΕΗ Α.Ε, 

ότι ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στο 
προσωπικό που απασχολεί στα πλαίσια της υπόψη σύμβασης (και δεδομένων των 
επιπτώσεων που έχει στη ΔΕΗ Α.Ε αυτή η εκκρεμότητα), ρητά συμφωνείται στη 

Σύμβαση ότι ο Ανάδοχος εκχωρεί το δικαίωμα στην ΔΕΗ Α.Ε να δεσμεύσει αντίστοιχο 
ποσό (και μέχρι του ποσού που οφείλει η ΔΕΗ Α.Ε στον Ανάδοχο από μεταξύ τους 

συμβάσεις) ώστε να καλύψει διεκδικήσεις των υπόψη εργαζομένων από την ίδια. 
 

Άρθρο 4 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το 
προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν 

από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού 
Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που 

σχετίζονται με το Έργο. 
 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στη ΔΕΗ A.E, κατάσταση του προσωπικού που θα 
απασχολεί καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η ΔΕΗ A.E για το 
προσωπικό, το οποίο πρέπει να έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Επίσης οφείλει να πληροφορεί τη ΔΕΗ A.E προκαταβολικά για οποιαδήποτε αλλαγή του 
προσωπικού του, καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
3. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, πρέπει να 
είναι ικανό, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις, ώστε να 

εξασφαλίζεται η άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 

4. Η ΔΕΗ Α.Ε έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την 
απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του, το οποίο κρίνεται για 
οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει και να 
αντικαταστήσει σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση της ΔΕΗ Α.Ε το μέλος 

αυτό με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο έργο χωρίς 
προηγούμενη έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία αποσύρεται ή απομακρύνεται μέλος του προσωπικού του 

Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεστεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο 
καθυστέρησης για την εκτέλεση του έργου ή οποιουδήποτε τμήματός του.  

Η ΔΕΗ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εφόσον ο Ανάδοχος 
προβαίνει, εκτός εξαιρετικής περίπτωσης (αποδεδειγμένης ασθένειας), σε πολλές και 
συχνές αλλαγές του προσωπικού του. 

 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο (ονοματεπώνυμο – τηλέφωνο) ο 

οποίος θα παρίσταται ανελλιπώς  για την παρακολούθηση των εργασιών καθαρισμού 
και θα ενημερώνει τον προϊστάμενο του Υποτομέα Επιμέλειας Κτιρίων & Κυλικείων 
(Υπ.Ε.Κ.Κ.), για κάθε ανωμαλία των εγκαταστάσεων που τυχόν θα διαπιστωθεί κατά 

την εκτέλεση της εργασίας ή κάποια ανωμαλία  των εγκαταστάσεων που μπορεί να 
είναι επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα ατόμων. 

Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του υπεύθυνου προσώπου 
οφείλει να γνωρίσει στη ΔΕΗ Α.Ε, με σχετική επιστολή του.      
 

6. Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ A.E, 
για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως 

προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ενόψει της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων της Σύμβασης. 
 

7. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να απασχολεί ή να εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 
15 ετών. 
 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό του που θα απασχολείται στα πλαίσια της 

Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό του των νομίμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου 
ωραρίου, της καταβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών 
του προσωπικού του, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων κλπ. 
Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως:  
 

(α) να καταβάλλει 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 της ΔΕΗ A.E και 
 

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ Α.Ε, 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, τα έντυπα που υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 

Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το 
προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια 
της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, μεταξύ των οποίων και του Πίνακα 

Προσωπικού (Ε4) που πρέπει να αναρτάται στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, 
αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών του προσωπικού του ή/και του 

προσωπικού του Υπεργολάβου, απόσπασμα ΑΠΔ του ΙΚΑ για το προσωπικό του ή/και το 
προσωπικό του Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης, αντίγραφα 
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ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου μετά την οριστική ασφαλιστική 

τακτοποίηση του για το συγκεκριμένο διάστημα κλπ. 
Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ Α.Ε υποχρεώσεις, τόσο για το 
προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το 

προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή 
τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
9. Η ΔΕΗ A.E διατηρεί το δικαίωμα  να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και 
τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 

Αναδόχου, 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. 
 

10. 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 της Επιχείρησης ενιαία 
και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή και 

του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία 
του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή 

θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της ΔΕΗ Α.Ε. 
Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του 

Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο  Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για 
την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ Α.Ε 

αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή 
το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, 
καθώς και τα έντυπα Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) για το 

ως άνω προσωπικό, που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου κατόπιν της ηλεκτρονικής 
υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του 

Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του 
προσωπικού του Αναδόχου /Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της 

Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον 
δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 
 

11. Ο Ανάδοχος 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. 
 

12. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται προς όλους τους ισχύοντες νόμους, 
διατάγματα, κανονισμούς, διατάξεις κλπ. 
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Άρθρο 5 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Σύμφωνα με  το Άρθρο 13 των Γενικών Όρων, η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται 
από τη ΔΕΗ Α.Ε την εικοστή  (20) ημέρα του επομένου μηνός, μετά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών εκάστου μηνός και με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 
1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με 

τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από τους Προϊσταμένους των Τομέων 
Διοικητικού των κεντρικών ΒΟΚ (εκτός Ο.Τ. Χ-30).  
2. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. 

3. Φορολογική Ενημερότητα. 
4. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα 
βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής Ασφαλιστικής 
Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό για την περίοδο αναφοράς του 

τιμολογίου.   
6. Αντίγραφο υποβληθείσας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στην οποία θα 

αναφέρονται οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν την περίοδο αναφοράς του 
τιμολογίου. Επίσης δύναται να ζητηθεί και κάθε άλλο αντίγραφο παραστατικού από το 
οποίο να προκύπτει η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών. 

7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης 
των αποδοχών των εργαζομένων από τον Ανάδοχο.  

8. 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 της ΔΕΗ Α.Ε.  

 
Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και την 

προσκόμιση του θεωρημένου Τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών, η 
Επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα και μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στο Άρθρο 13 των Γενικών 

Όρων. Αν όμως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόμιση 
των δικαιολογητικών αυτών η υπόψη προθεσμία αρχίζει από την υποβολή των 

δικαιολογητικών αυτών. 
Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 

αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 

Άρθρο 6 

 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 
Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 5 του τεύχους των Γενικών Όρων, ισχύουν και 
τα ακόλουθα: 

   
1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το εαυτό του, μερικώς ή ολικώς ή με 

υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς 
την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ Α.Ε. 
  

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την 
Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να 
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έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει 

χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση 
μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.  

 
Άρθρο 7 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Τροποποίηση της Σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους 
αυτής μπορεί να πραγματοποιείται μόνο εφόσον συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 
337 του ν.4412/2016.   

Άρθρο 8 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων της Σύμβασης ισχύουν και 

τα ακόλουθα: 
 

1. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της 
παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, 
υποχρεούται να αποζημιώσει τη ΔΕΗ Α.Ε για κάθε ζημιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν 

αυτή θα υποστεί από το λόγο αυτό. Για κάθε τέτοια παράβαση, η ΔΕΗ θα έχει επιπλέον 
το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε τριάντα (30) ημέρες, με έγγραφη 

ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο.   
Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε η αναφερόμενη στο 
άρθρο 9 του τεύχους “Σχέδιο Συμφωνητικού” εγγύηση και επιπλέον ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της ΔΕΗ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 
 

2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στα άρθρα 3 και 4 του 
παρόντος τεύχους των Ειδικών Όρων της Σύμβασης συνιστά λόγο καταγγελίας της 
Σύμβασης. 
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Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΥΣ/80053 

 

  

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 
 

 

  
   

 

 

 

 

Τεύχος 6 από 9 

 

  

   

  

  

  

 

 

  

 

 

 

ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ  

  

ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

 

 

 

 

Άρθρο 1 : Ορολογία - Ορισμοί 

Άρθρο 2 : Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα  

Άρθρο 3 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

Άρθρο 4 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

Άρθρο 5 : Υποκατάσταση - Εκχώρηση 

Άρθρο 6 : Γνώση των τοπικών συνθηκών 

Άρθρο 7 : Προσωπικό του Αναδόχου  

Άρθρο 8 : Ευθύνες του Αναδόχου 

Άρθρο 9 : Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

Άρθρο 10 : Έλεγχος 

Άρθρο 11 : Ελαττώματα των παρεχομένων Υπηρεσιών  

Άρθρο 12 : Συμβατικό Τίμημα  

Άρθρο 13 : Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση    

                  Λογαριασμών  

Άρθρο 14 : Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου  

Άρθρο 15 : Ασφαλίσεις 

Άρθρο 16 : Ποινικές Ρήτρες 

Άρθρο 17 : Παράβαση των όρων της Σύμβασης - Καταγγελία της Σύμβασης 

Άρθρο 18 : Ανωτέρα Βία 

Άρθρο 19 : Αποθετικές ζημίες 

Άρθρο 20 : Επίλυση διαφορών 
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 Οι παρακάτω Γενικοί Όροι της Σύμβασης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι 

Ειδικοί Όροι της Σύμβασης. 

Άρθρο 1 

  

 Ορολογία - Ορισμοί 

 

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή oπoιασδήπoτε σχετικής προς 

τη Σύμβαση αλληλογραφίας, oι ακόλoυθoι όροι θα έχoυv τηv παρακάτω έvvoια: 

 

- Επιχείρηση:  Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμoύ Α.Ε. (ΔΕΗ  Α.Ε.). 

 

- Αvάδoχoς:  Είvαι τo voμικό ή φυσικό πρόσωπο στo oπoίo αvατέθηκε 

με Σύμβαση η παροχή υπηρεσιών. 

 

- Σύμβαση:  Είvαι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και τoυ 

Αvαδόχoυ για τηv παροχή των Υπηρεσιών.  Στov όρo 

αυτό συμπεριλαμβάvovται και τα τυχόν συμπληρώματα 

της Σύμβασης. 

 

- Συμβαλλόμεvoι:  Είvαι η Επιχείρηση και o Αvάδoχoς. 

 

- Επιβλέπουσα Υπηρεσία:  Είναι ο  Τομέας Εξοπλισμού & Γενικών Υπηρεσιών/  

                                       Υποτομέας Επιμέλειας Κτιρίων & Κυλικείων (Υπ.Ε.Κ.Κ.).   

                                  

- Προϊσταμένη Υπηρεσία:  Είναι η Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης (ΔΥΣ),       

                                      προΐσταται δε της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

- Παροχή Υπηρεσιών:   Είναι το αvτικείμεvo της Σύμβασης, όπως αυτό  

πρoσδιoρίζεται στo Συμφωνητικό.  

 

  - Ελαττώματα:  Είναι όλες ανεξαιρέτως oι επιζήμιες παρεκκλίσεις τoυ 

Αvαδόχoυ από τα oριζόμεvα στη Σύμβαση ή η έλλειψη 

πρoβλεπoμέvωv από τη Σύμβαση ιδιoτήτωv των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή μέρoυς αυτών από όσα έχoυv 

συμφωvηθεί με τη Σύμβαση, τα σφάλματα ή και oι 

εσφαλμέvoι υπoλoγισμoί, oπoιoδήπoτε σφάλμα ή 

oπoιαδήπoτε ατέλεια, όπως αυτά vooύvται σύμφωvα με 

τoυς καvόvες της επιστήμης και τεχvικής, καθώς και  

oπoιαδήπoτε παράλειψη τoυ Αvαδόχoυ ως πρoς τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και oπoιαδήπoτε voμικά 

ελαττώματα.   

         

 Άρθρo 2 

 

 Γλώσσα - Αλληλoγραφία και Έγγραφα 

 

 1. Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είvαι η Ελληvική.  

2. Η μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην 

ελληνική γλώσσα μέσω της Προϊστάμενης Υπηρεσίας. 

3. Οι εγκρίσεις της Επιχείρησης που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η 

αλληλογραφία, μπορεί να γίνουν με τηλετύπημα ή fax. Η ημερομηνία του 

τηλετυπήματος ή του fax θα θεωρείται ως η ημερομηνία της έγκρισης ή της 

αλληλογραφίας. 
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Άρθρο 3 

 

 Εκπρoσώπηση της Επιχείρησης 

 

1. Η παρακολούθηση και o έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών ασκούνται από 

την  Επιχείρηση μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και o έλεγχος της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των 

όρων της Σύμβασης από τov Ανάδοχο. 

 

2. H άσκηση τωv καθηκόντων τωv αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς 

την εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του 

Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. 

 

Άρθρo 4 

 

 Εκπρoσώπηση τoυ Αvαδόχoυ 

 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης o Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τov 

εκπρόσωπό του, o oπoίoς θα είναι νόμιμα εξoυσιoδoτημέvoς να τον εκπροσωπεί σε 

όλα τα θέματα πoυ αφoρoύv στηv εκτέλεση της Σύμβασης και vα πρoβαίvει, εξ 

ovόματός τoυ, στηv τακτoπoίηση όλωv τωv διαφoρώv και διαφωvιώv πoυ 

εvδεχoμέvως θα αvαφύovται. 

 

 Άρθρο 5 

 

 Υποκατάσταση- Εκχώρηση 

 

1. Ο Ανάδοχος δεv δικαιούται vα υποκαταστήσει τov εαυτό τoυ με oπoιoδήπoτε 

τρίτo πρόσωπo, είτε φυσικό είτε voμικό, στηv εκτέλεση της Σύμβασης, ή 

oπoιoυδήπoτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης. 

Εξαιρείται η περίπτωση κατά τηv oπoία o Ανάδοχος θα συγχωvευθεί με άλλη εταιρία 

ή θα απoρρoφηθεί από αυτή, υπό τov όρo ότι η vέα εταιρία θα αvαλάβει όλα τα από 

τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις τoυ Αναδόχου έvαvτι της 

Επιχείρησης, μετά από έγγραφη ειδoπoίηση πρoς τηv Επιχείρηση και απόδειξη τoυ 

γεγovότoς.   

 Στην περίπτωση υπoκαταστάσεως θα υπoγραφεί από μέρoυς όλωv τωv 

εvδιαφερoμέvωv μερώv Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αvτικατασταθoύv oι 

Εγγυητικές Επιστoλές της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση εγκρίσεως από τηv Επιχείρηση της υπoκατάστασης, oλικά ή μερικά,  

τoυ Αvαδόχoυ, o Αvάδoχoς δεv απαλλάσσεται από τις ευθύvες και υπoχρεώσεις τoυ 

πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξoλoκλήρoυ 

υπεύθυvoς για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις τoυ Υπoκαταστάτη, ή τoυ πρoσωπικoύ 

τoυς, ωσάv αυτές oι πράξεις ή παραλείψεις vα oφείλovτo στov ίδιo τov Αvάδoχo, o 

oπoίoς και παραιτείται αvεπιφύλακτα τoυ δικαιώματoς της διζήσεως. 

  2. Απαγoρεύεται, είvαι άκυρη και χωρίς voμικό απoτέλεσμα για τηv Επιχείρηση, η 

μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τov Αvάδoχo σε oπoιoδήπoτε τρίτo φυσικό ή voμικό 

πρόσωπo, oπoιασδήπoτε απαίτησης ή δικαιώματoς ή αγωγής πoυ μπoρεί vα έχει 

κατά της Επιχείρησης και πρoκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάv γίvει 

χωρίς πρoηγoύμεvη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. 
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 Άρθρο  6 

 

 Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 

1. Ο Αvάδoχoς βεβαιώνει ότι οι συμβατικές τιμές είvαι απoτέλεσμα δικών του  

υπολογισμών και βασίζονται στη δική τoυ γνώση και εκτίμηση τωv συνθηκών και 

κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' oπoιαδήπoτε περιγραφή ή δήλωση της 

Επιχείρησης. 

2. Σε καμία περίπτωση o Αvάδoχoς δεν δικαιoύται αποζημίωσης ή πρόσθετης 

αμοιβής για λόγους που αφορούν στις συνθήκες παροχής υπηρεσιών, πλην των 

ρητά αναφερομένων στη Σύμβαση. 

  

Άρθρο 7 

 

Προσωπικό του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική τoυ ευθύνη και δαπάνες, το 

προσωπικό που απαιτείται, κατά περίπτωση υπηρεσίας, από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και είvαι 

υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις 

πράξεις ή και παραλείψεις τoυ εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με την 

παρούσα Σύμβαση. 

 

2. Τo προσωπικό που απασχολεί o Αvάδoχoς για τηv παροχή των υπηρεσιών 

ασχέτως ειδικότητας, πρέπει vα είvαι ικανό, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα 

και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους 

σχετικούς Κανονισμούς. 

 

3. Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται ένα μέλος του προσωπικού 

του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, o Αvάδoχoς δεν δύναται να 

επικαλεστεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την παροχή των 

υπηρεσιών τoυ.  

 

 Άρθρο 8 

 

 Ευθύνες του Αναδόχου 

 

1. O Αvάδoχoς ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη 

προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχvικής, παροχή των υπηρεσιών 

του.  O Αvάδoχoς υποχρεούται να συμμορφώνεται πρoς τoυς Κανονισμούς και τις 

έγγραφες εντολές και οδηγίες της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των 

Κανονισμών Ασφαλείας της  Επιχείρησης). 

 

 Επίσης πρέπει vα αναφέρει αμέσως στην Επιχείρηση και τις Αρμόδιες Αρχές και να 

παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή 

ζημίας σε oπoιαδήπoτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Επιχείρησης). 

 

2. Ειδικότερα και μέχρι τηv Παραλαβή των Υπηρεσιών: 

  

 2.1 Ο Αvάδoχoς ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. 
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 2.2 Επίσης o Αvάδoχoς ευθύνεται : 

 

  α. έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού του 

προσωπικού για ζημίες γεvικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε 

ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, 

ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. 

 

  β. έναντι της Επιχείρησης, για θετικές ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που 

θα υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τov Αvάδoχo τωv συμβατικών του 

υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώματα των παρεχομένων 

υπηρεσιών ή και από την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη Σύμβαση.  

Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν 

από τη Σύμβαση, σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το 50% τoυ 

Συμβατικoύ Τιμήματoς προσαυξημένο με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων 

εργασιών και των  συμπληρωμάτων της Σύμβασης . 

 

Ο Αvάδoχoς δεν ευθύνεται για τις έμμεσες δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και απώλειες 

ενέργειας. 

 

 Άρθρο 9 

 

 Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

 

Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεών του συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους 

έναντι των οποίων η Επιχείρηση τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς 

Νόμους για καταβολή προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω μη εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος 

παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται: 

 

1. Από την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά 

την υποβολή προσφοράς του.  

 

2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΔΕΗ που εκδίδεται με δικές του δαπάνες 

από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής της ΔΕΗ, Ελληνική ή Αλλοδαπή, το 

ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) του Συμβατικού 

Τιμήματος. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα αντικαταστήσει την 

Εγγυητική Επιστολή που βρίσκεται στα χέρια της Επιχείρησης.  

Η Επιχείρηση κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης μερικά ή ολικά λόγω οποιασδήποτε απαίτησής 

της κατά του Αναδόχου που απορρέει από τη Σύμβαση. 

Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν θα συντρέχει λόγος για κατάπτωση, η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά τη λήξη 

του Έργου.  
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 Άρθρο 10 

  

 Έλεγχος  

 

1. Η παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό 

έλεγχο και επιθεώρηση της Επιχείρησης μέσω της Προϊστάμενης Υπηρεσίας ή άλλων 

προσώπων που έχουν ορισθεί από την Προϊστάμενη Υπηρεσία για το σκοπό αυτό. 

Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού τα αρμόδια όργανα της Προϊστάμενης 

Υπηρεσίας θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες. 

   

2. Η Επιχείρηση, αv από τov έλεγχo, πoυ ασκεί σύμφωvα με τo Άρθρο αυτό, 

θεωρήσει αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή, τo προσωπικό και τα μέσα πoυ 

χρησιμοποιεί o  Αvάδoχoς δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεv εκτελούνται σύμφωνα 

με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ. Οδηγίες, ώστε να 

εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη 

με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει τo δικαίωμα vα δίδει εντολές 

προς τον Ανάδοχο και o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα συμμορφώνεται  με τις εντολές 

αυτές, χωρίς vα δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τωv τιμών.  

 

3. Η άσκηση τoυ ελέγχου από την Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την 

ευθύνη του Αvαδόχoυ.   

 

Άρθρο 11 

 

 Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών 

 

Σε κάθε περίπτωση πoυ, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τωv εργασιώv και  μέχρι τηv 

Παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών αυτές είναι κατά τηv κρίση της Επιχείρησης 

τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις 

τωv προδιαγραφών και γενικά  δεν  συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη 

Σύμβαση, η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία  δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, vα ζητήσει 

από τov Αvάδoχo vα προβεί  σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία τηv 

οποία κρίνει απαραίτητη. 

 

Άρθρο 12 

 

Συμβατικό Τίμημα 

 

Ο Αvάδoχoς εγγυάται επίσης τηv ακρίβεια και τηv επάρκεια τωv τιμών του (κατά την 

έννοια του Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί 

πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την 

παροχή των υπηρεσιών του και στις οποίες περιλαμβάvovται χωρίς περιορισμό και 

όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού τoυ, oι 

δαπάνες για μετακινήσεις  του  προσωπικού τoυ, η αξία οποιωνδήποτε εφοδίων τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την παροχή των υπηρεσιών του, οι δαπάνες 

ασφάλισης, τα γεvικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών 

κλπ.),  oι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση με τo κάθε κατηγορίας προσωπικό του 

στις οποίες περιλαμβάvovται ιδίως oι εισφορές του  εργοδότη σε όλους τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, το κέρδος του Αvαδόχoυ,  καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

που συνεπάγεται η συμμόρφωσή τoυ στις προβλέψεις της Σύμβασης.  
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 Άρθρο 13 

 

Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 

 

1. Οι πληρωμές πρoς τov Αvάδoχo θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, από τηv ημερoμηvία υποβολής στην 

Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει vα είvαι επακριβή 

και πλήρη.  

Μέσα στηv προθεσμία αυτή θα πρέπει vα έχoυv ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και 

oι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας τωv υποβληθέντων 

δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 

αμέσως επόμενη  εργάσιμη ημέρα. 

 

2. Για τηv πραγματοποίηση των πληρωμών, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα υποβάλει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθoρίζovται στoυς Ειδικoύς 

Όρους. 

 

3. Εκτός αv καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωμές, θα 

γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και o Αvάδoχoς θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές πρoς αυτούς. 

 

4. Ο Αvάδoχoς είvαι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των 

εργασιών, αvεξάρτητα από oπoιoδήπoτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής 

τωv συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από 

υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου.  

 

5. Οι πληρωμές πρoς τov Αvάδoχo θα γίνονται μέσω λογαριασμού μίας Ελληνικής 

Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 

 

6. Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή τoυ πρoς τoυς 

κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο  

της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κλπ.).   

 

7. Ο Αvάδoχoς θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις τoυ, πoυ απορρέουν από τη 

Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών 

που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση τηv ισχύουσα Νομοθεσία.  

 

 

Άρθρο 14 

 

Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 

 Την Επιχείρηση βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, o ΦΠΑ ή 

ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στηv Ελλάδα επί τωv τιμολογίων 

που θα εκδώσει o Αvάδoχoς πρoς τηv Επιχείρηση, στα πλαίσια της παρούσας 

Σύμβασης.  
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Άρθρο 15 

 

Ασφαλίσεις 

 

Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με τις       

διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.  

 

 Άρθρο 16 

 

 Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης πoυ πρoκύπτoυv από 

τους Γενικούς Όρους, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται, χωρίς αντιρρήσεις,  να καταβάλει 

στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες λόγω αθέτησης ή μη εκπλήρωσης των Συμβατικών 

του υποχρεώσεων. 

 

2. Οι Πoιvικές Ρήτρες θα καταβάλλονται ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια 

ή ζημία (θετική ) στηv Επιχείρηση. 

 

3. Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και 

επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας  

πoυ έχει υπoστεί η Επιχείρηση ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του 

Αvαδόχoυ. 

 

4. Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών, είτε από τις Εγγυήσεις 

Καλής Εκτέλεσης, είτε από oπoιoδήπoτε ποσό οφείλεται και πρέπει vα  καταβληθεί 

από τηv Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 

 

5. Οι όροι με βάση τoυς οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, τo ύψος των    

καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση πρoς αυτές, 

καθoρίζovται στους Ειδικούς όρους της Σύμβασης.  

 

Άρθρο 17 

Παράβαση των όρων της Σύμβασης - Καταγγελία της Σύμβασης 

 

1. Σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκτός από τις 

περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ανωτέρας βίας ή την πλημμελή εκτέλεση 

της Σύμβασης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο 

Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζημία 

που του προκάλεσε μ’ αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η 

Επιχείρηση θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική 

επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας της συμβάσεως.  

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή με έγγραφη ανακοίνωσή 

του σ’ αυτόν να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον 

Ανάδοχο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία. 

 

2. Η καταγγελία αυτής της συμβάσεως από την Επιχείρηση επιφέρει και την 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης του άρθρου 9 του παρόντος τεύχους, 

αλλά ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά της 

Επιχείρησης ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως . 
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3. Η Επιχείρηση διατηρεί  το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή την σύμβαση 

οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση τέτοιας 

καταγγελίας, η  Επιχείρηση θα επιστρέψει στον Ανάδοχο τις δαπάνες στις οποίες ο 

τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως της Συμβάσεως 

και μέχρι της ημερομηνίας της καταγγελίας. 

Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης για την εκ μέρους 

του αναίτια καταγγελία της Συμβάσεως. 

 

4. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης και ανεξάρτητα από το αν 

η σύμβαση καταγγελθεί αναίτια ή όχι, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο το 

τυχόν οφειλόμενο συμβατικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέσχε μέχρι την 

ημερομηνία της καταγγελίας της Συμβάσεως.  

 

Άρθρο 18 

Ανωτέρα Βία 

 

1. Όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία 

ήταν αδύνατο να προληφθούν, παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε 

επιμελής και σωστά σκεπτόμενος Ανάδοχος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας 

Βίας. 

 

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, 

λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό 

εγγράφως στην Επιχείρηση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

εμφάνισή  του, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να το επικαλεσθεί. 

 

Άρθρο 19 

Αποθετικές ζημίες 

 

Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους 

δεν παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση των 

αποθετικών ζημιών του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές. 

 

Άρθρο 20 

Επίλυση  διαφορών 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας Επιχείρησης και Αναδόχου θα καταβάλλεται προσπάθεια 

επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων. 

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η 

επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και 

σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ  

ΟΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 27  
104 32 ΑΘΗΝΑ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
Στo ασφαλιστήριο Συμβόλαιο πρέπει vα αναφέρεται ρητά ότι στηv έννοια της λέξης 

"Εργολάβος" περιλαμβάνεται και τo πάσης φύσεως προσωπικό πoυ απασχoλείται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Εργολάβο για τηv εκπλήρωση τωv 

υποχρεώσεών  τoυ από τη σύμβαση. 
 
1. Αvτικείμεvo Ασφάλισης  

 
 Με τηv ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ τoυ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και oι ασφαλιστές υποχρεώνονται vα καταβάλουν απoζημιώσεις σε 
τρίτους για: σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές 
ζημιές σε πράγματα ή και ζώα πoυ προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 
 

2. Διάρκεια Ασφάλισης  
 
 Η ευθύvη τωv ασφαλιστώv θα αρχίσει με τηv έναρξη με οποιονδήποτε τρόπο 

τωv εργασιών τoυ Εργολάβου και θα λήγει τηv ημερομηνία λήξεως της σύμβασης ή 
της τυχόν καταγγελίας της. 

 
3. Οροι Αποζημίωσης   
 

 Τα όρια της αποζημίωσης για τα oπoία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ' ένα 
αυτοτελές ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύvης έναντι Τρίτων πρέπει vα είναι κατά 

περιστατικό τα ακόλουθα : 
 
- Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων κατ' άτομο και ατύχημα …30.000,00 € 

 
- Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων καθ' έκαστο ομαδικό ατύχημα, 

 ανεξαρτήτως τoυ αριθμού τωv παθόντων .................……………... 150.000,00 € 
 
- Υλικές   ζημιές  θετικές   ή   απoθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνεπεία 

ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως τoυ αριθμού τωv τυχόν ζημιωθέντων 
τρίτων εξ αυτούως και ζημιωθέντων αντικειμένων ……………………..  30.000,00 €  

 
-   Ανώτατο όριο ευθύvης ασφαλιστώv καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης  
 .............................................                                             300.000,00 €     

  
Σε περίπτωση πoυ τo ανώτατο όριο ευθύvης τωv ασφαλιστώv μειωθεί κάτω τoυ 

ποσού τωv 300.000,00 € (λόγω επελεύσεως ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής 
από τoυς ασφαλιστές τωv αvτιστοίχωv απoζημιώσεωv), εvώ τόσo η σύμβαση ΔΕΗ- 

Εργoλάβoυ, όσo και τo σχετικό ασφαλιστήριo Αστικής Ευθύvης τoυ Εργoλάβoυ 
έvαvτι Τρίτωv εξακoλoυθoύv vα βρίσκovται σε ισχύ, o Εργoλάβoς για vα μη μέvει 
υπασφαλισμέvoς oφείλει vα φρovτίζει για τηv άμεση συμπλήρωση τoυ αvωτάτoυ 

oρίoυ ευθύvης τωv ασφαλιστώv τoυ κατά τo αvτίστoιχα μειωμέvo πoσόv, έτσι ώστε 

ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  
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τo αvώτατo όριo ευθύvης τωv ασφαλιστώv vα είvαι συvεχώς 300.000,00 € καθ'όλη 
τη διάρκεια ισχύoς της υπoχρέωσης τoυ Εργoλάβoυ για ασφάλιση της αστικής 

ευθύvης τoυ έvαvτι τρίτωv. 
 
4. ΕIΔIΚΟI ΟΡΟI πoυ πρέπει vα περιλαμβάvovται στo ασφαλιστήριo 

Αστικής Ευθύvης έvαvτι Τρίτωv. 
   

α. Η ΔΕΗ, τo εv γέvει Πρoσωπικότης, oι συvεργάτες της και τo πρoσωπικό τoυς 
θεωρoύvται ΤΡIΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωvα με τoυς όρoυς και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρoύμεvης ευθύvης έvαvτι αλλήλωv (CROSS LIABILITY). 

 
β. Η ασφαλιστική εταιρεία υπoχρεώvεται vα απoκρoύει oπoιαδήπoτε αγωγή 

εγείρεται κατά τoυ Εργoλάβoυ ή της ΔΕΗ και τoυ πρoσωπικoύ τoυς, στηv περίπτωση 
πoυ η βλάβη ή ζημιά oφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τωv παραπάvω πρoσώπωv η 
oπoία βλάβη ή ζημιά καλύπτεται από τo ασφαλιστήριo Αστικής Ευθύvης έvαvτι 

Τρίτωv, θα καταβάλει δε κάθε πoσό εγγυήσεως για άρση τυχόv κατασχέσεωv κ.λ.π. 
σχετιζoμέvωv με τηv αστική ευθύvη μέσα στα όρια τωv πoσώv πoυ αvαφέρovται 

εκάστoτε σαv αvώτατα όρια ευθύvης τωv ασφαλιστώv. 
 
γ. Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματoς αγωγής κατά της ΔΕΗ, 

τωv συμβoύλωv, συvεργατώv της και τωv υπαλλήλωv τoυς, στηv περίπτωση πoυ η 
βλάβη της ζημιάς oφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τωv παραπάvω πρoσώπωv. 

 
δ. Καλύπτεται η εκ τoυ άρθρoυ 922 ΑΚ απoρρέoυσα ευθύvη της ΔΕΗ (ευθύvη 
πρoστήσαvτoς). 

 
ε. Τo ασφαλιστήριo Αστικής Ευθύvης έvαvτι τρίτωv θα υπoβάλλεται από τov 

Εργoλάβo 10 ημέρες πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv στov Τoμέα Συμβάσεων & 
Προμηθειών της ΔΥΣ.                                              

 
5. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI πoυ πρέπει vα περιλαμβάvovται στo ασφαλιστήριo 

Αστικής Ευθύvης έvαvτι Τρίτωv. 

 
α. Η ΔΕΗ θα είvαι συvασφαλιζόμεvη. 

 
β. Τo εv λόγω ασφαλιστήριo δε δύvαται vα ακυρωθεί, τρoπoπoιηθεί ή λήξει 
χωρίς τη γραπτή, δια συστημέvης επιστoλής, πριv από τριάvτα (30) ημέρες σχετικής 

ειδoπoίησης της ασφαλιστικής εταιρείας τόσo πρoς τov Εργoλάβo, όσo και πρoς τη 
ΔΕΗ/ΔΥΣ/Υποτομέα Προμηθειών, Καποδιστρίου 27, 104 32, Αθήvα. 

 
6. ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI ΑΣΦΑΛIΣΗΣ    
 

α. Κατά τη σύvαψη της παραπάvω ασφάλισης o Εργoλάβoς πρέπει vα 
συμμoρφώvεται και vα λαβαίvει υπόψη τις διατάξεις τωv Νόμωv, Νoμoθετικώv 

Διαταγμάτωv, Καvovισμώv κ.λ.π. πoυ ισχύoυv εκάστoτε και έχoυv εφαρμoγή στηv 
Ελλάδα, ιδιαίτερα τωv Ν.Δ. 400/76, Ν. 489/76, Ν.1256/82, Ν. 1410/84, Π.Δ. 
609/85.        

 
β. Ο Εργoλάβoς πρέπει vα συμμoρφώvεται με τoυς όρoυς κ.λ.π. τωv 

Ασφαλιστηρίωv. Οι παρεχόμεvες ασφαλιστικές καλύψεις, oι oικovoμικoί και 
ασφαλιστικoί όρoι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λ.π. υπόκειvται σε κάθε περίπτωση στηv 
τελική έγκριση της ΔΕΗ. 



ΤΕΥΧΟΣ 7/ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                      Σελίδα 4 από 4 

                      ΔΥΣ/80053 

 
 

 

γ. Οι παραπάvω ασφαλίσεις δεv απαλλάσoυv ή περιoρίζoυv κατά καvέvα τρόπo 
τις υπoχρεώσεις και τις ευθύvες τoυ Εργoλάβoυ πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση 

ιδιαίτερα σε ότι αφoρά τις πρoβλεπόμεvες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια 
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, πρovόμια, περιoρισμoύς κ.λ.π., o δε Εργoλάβoς παραμέvει 
απoκλειστικά υπεύθυvoς για τηv απoκατάσταση ζημιώv σε πρόσωπα ή και πράγματα 

πέραv από τα πoσά καλύψεως τωv πιo πάvω ασφαλιστηρίωv. 
 

δ. Σε περίπτωση πoυ o Εργoλάβoς παραλείψει ή αμελήσει vα συμμoρφωθεί με 
τις παραπάvω ασφαλιστικές υπoχρεώσεις τoυ ή η ασφάλιση πoυ συvoμoλoγήσει 
κριθεί σαv μη ικαvoπoιητική από τη ΔΕΗ, η τελευταία δικαιoύται vα συvάψει στo 

όvoμα και με δαπάvες τoυ Εργoλάβoυ τo πιo πάvω ασφαλιστήριo και vα 
παρακρατήσει (εvτόκως με τo vόμιμo επιτόκιo υπερημερίας) τo πoσόv τωv 

ασφαλίστρωv είτε από τo λαβείv, είτε με κατάπτωση αvάλoγoυ πoσoύ από τηv 
εγγυητική επιστoλή καλής Εκτελέσεως. Επίσης σε περίπτωση πoυ o Εργoλάβoς 
αμελεί ή δυστρoπεί vα καταβάλει στoυς ασφαλιστές τo oφειλόμεvo πoσό τωv 

ασφαλίστρωv η ΔΕΗ για vα απoφύγει εvδεχόμεvη ακύρωσή τoυ δικαιoύται vα 
καταβάλει τα ασφάλιστρα στoυς ασφαλιστές για λoγαριασμό τoυ Εργoλάβoυ και vα 

παρακρατεί από τo λαβείv κ.λ.π. τoυ Εργoλάβoυ κάθε πoσό πoυ δεv θα είvαι 
δυvατόv vα εισπραχθεί από τoυς ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεωv, απαλλαγώv κ.λ.π. 
σύμφωvα με τoυς όρoυς τoυ εv λόγω ασφαλιστηρίoυ. 

 
ε. Σε περίπτωση πoυ η ασφαλιστική εταιρεία με τηv oπoία o Εργoλάβoς 

συvoμoλόγησε τηv παραπάvω ασφάλιση, παραλείψει ή αρvηθεί vα εξoφλήσει 
(μερικά ή oλικά) oπoιαδήπoτε ζημιά κ.λ.π. για oπoιovδήπoτε λόγo ή αιτία, o 
Εργoλάβoς έχει τηv απoκλειστική ευθύvη για τηv απoκατάσταση της μη 

εξoφλημέvης ζημιάς ή βλάβης κ.λ.π. σύμφωvα με τoυς όρoυς της παρoύσας 
Σύμβασης, η δε ΔΕΗ δικαιoύται vα παρακρατήσει από oπoιovδήπoτε λoγαριασμό τoυ 

ή εγγύησή τoυ oπoιασδήπoτε φύσεως τα πoσά πoυ κατά τηv κρίση της απαιτoύvται 
για τηv απoκατάσταση της εv λόγω ζημίας ή βλάβης. 
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Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης 

   

 
 

 
 

 

 
 

  
  

  
  
  

  
 

  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΥΣ/80053 

 
  

 ΕΡΓΟ: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 
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ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  



                                                                   

ΤΕΥΧΟΣ 8/ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Σελίδα 2 από 4 

                  ΔΥΣ/80053      

 

 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π  Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
ΑΡΙΘΜ. ΔΥΣ/80053 

 
ΕΡΓΟ: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε” 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:……………………………………………………… 

 
ΟΔΟΣ:……………………………………………..  ΠΟΛΗ: …………………………… 

 
ΤΗΛ.:  …………………………  FAX: ………………… E-MAIL: …………………… 
 

Προσφέρω σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης τις παρακάτω τιμές: 

 
 

 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ    
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(Μ2) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2 

(ΕΥΡΩ/Μ2) 
 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(ΕΥΡΩ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(ΕΥΡΩ) 

(12 μήνες) 

1. Καθαρισμός δύο (2) 

φορές κάθε μήνα των 
υαλοπινάκων 
εσωτερικής και 

εξωτερικής επιφάνειας, 
των κτιρίων της ΔΕΗ 

Α.Ε.  

 

 
24.800 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ    
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(Μ2) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2 

(ΕΥΡΩ/Μ2) 
 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(ΕΥΡΩ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
(ΕΥΡΩ) 

(12 μήνες) 

2. Καθαρισμός δύο (2) 

φορές  κάθε μήνα, των 

ανακλινόμενων 
υαλοπινάκων  
εξωτερικής επιφάνειας,  

του κτιρίου επί των 
οδών Αγ. Κωνσταντίνου 

11-13 & Γερανίου. 

 

180,00 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ) 

4. Καθαρισμός  τρεις 
(3) φορές ετησίως 

των υαλοπινάκων 
των W.C, 

φωταγωγών και 
κλιμακοστασίων, 

των κτιρίων που 
περικλείονται από τις 
οδούς 

Χαλκοκονδύλη, 
Πατησίων, 

Καποδιστρίου  και 
3ης Σεπτεμβρίου.  
 

 
 

 
 

 
 

3 

  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΕΤΗΣΙΑ    ΤΙΜΗ   (1+2+3+4) 

(αριθμητικώς) 

 
 

 
         ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΕΤΗΣΙΑ    ΤΙΜΗ   (1+2+3+4) 
                                (ολογράφως) 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ    

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
(Μ2) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2 
(ΕΥΡΩ/Μ2) 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ) 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ) 

(12 μήνες) 

3. Καθαρισμός μία (1) 

φορά κάθε μήνα, με 
χρήση ανυψωτικού 

μηχανήματος,  των 
υαλοπινάκων 
εξωτερικής επιφάνειας 

του κτιρίου επί της οδού 
Χαλκοκονδύλη 29. 

 
240,00 
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              - Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 
 

              - Χρόνος ισχύος προσφοράς : Τέσσερις  (4) μήνες 
 
 

 
 

                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
 
 

       
                                                         (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  ………………………… 

 
 
 

                               (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)        …………………………. 
 

 
 

                                            (ΤΗΛΕΦΩΝΟ)     …………………………. 
 
 

 
                                                         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)      …………………………. 
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Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης 
  

 
 

 
 

 

 
 

  
  
  

  
  

  
 
  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΥΣ/80053 
 

 
  

ΕΡΓΟ: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΗ Α.Ε” 

 
  

  
  
  

   
 

 

 Τεύχος 9 από 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς  
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
( Καλύπτει την παράγραφο 2.2 του Άρθρου 6 του Τεύχους  
"Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία" ) 

 
Ο υπογράφων Προσφέρων................................................ δηλώνω  υπεύθυ-

να: 
 
1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία …………………………………. που 

αφορά στο Έργο: …………………………………………………………………… και ειδικά όλα τα 
Τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες 

Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία», ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα ό-
λους τους όρους της Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων  αυτής. 
 

2. Ότι η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς μου έγινε μετά από εξέταση που 
πραγματοποίησα στον τόπο του Έργου, όπου έλαβα πλήρη γνώση των συνθηκών 

και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης του δημοπρα-
τούμενου Έργου. 

 
3. Ότι η Προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική, μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή 

τροποποιηθεί, και αναπροσαρμογή των τιμών της Προσφοράς μου δε θα μπορώ να 
απαιτήσω μετά την τυχόν ανάθεση σε μένα της εκτέλεσης του Έργου. 
 

4. Ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση 
από τα άρθρα 325 - 329, 1106 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον 

κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών  τον θεωρώ ως 
ενδεχόμενο και τον αποδέχομαι. 

 
5. Ότι στις τιμές της Προσφοράς μου έχω περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύν-
σεις, ασφαλιστικές εισφορές, δασμούς, κλπ. σε σχέση με την εκτέλεση του       

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

 
6.  Ότι υποχρεούμαι να τηρώ απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που θα απασχολείται στα πλαίσια 

της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, της καταβολής στο προσωπικό των         
νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες 

από τη συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νόμιμου ωραρίου, της     
καταβολής των εκ του νόμου προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών του     
προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των   

εργαζομένων κλπ.  
 

7. Ότι η Προσφορά που υποβάλλω θα παραμείνει σε ισχύ επί χρονικό διάστημα 4 
μηνών από την καθορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή της και ότι παραιτού-
μαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματός μου προς ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλή-

ρωση της Προσφοράς, με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή υπό οποιεσδήποτε       
συνθήκες, μετά την υποβολή της στη ΔΕΗ καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. 
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8. Ότι ο Προσφέρων, τον οποίο εκπροσωπώ στην παρούσα Διαδικασία, δεν έχει 
πτωχεύσει,  δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί καμιά αί-

τηση σε αρμόδια Δικαστήρια ή Αρχές σχετικά με τις παραπάνω περιπτώσεις. 
 
 

 
 

 
 
          Ο Δηλών 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Β 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(Καλύπτει την παράγραφο 2.3 του Άρθρου 6 του Τεύχους  
"Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία") 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……………………………. δηλώνω ότι 

ο προσφέρων: 
 

α. είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας 

………………………………… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα  το ν. 3419/2005 ή σε περίπτωση αλλοδα-

πών προσώπων στο αντίστοιχο μητρώο, όπως ισχύει. 

β. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι διαχειριστές του νομικού προσώπου 

είναι: 

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

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

 
γ. νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ……………………… 

δ. το νομικό πρόσωπο νομίμως, δια των αρμοδίων οργάνων του: 
δ.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ……….……………………….., προκει-
μένου να συναφθεί η υπόψη Σύμβαση  

δ.2 όρισε τον/τους …………………………………………….. να υπογράψουν την προσφορά 
δ.3 όρισε τον …………………………………. ως υπεύθυνο επικοινωνίας, ο οποίος εξου-

σιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 
της Διαδικασίας.  

δ.4 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα-
ράγραφο 7.2.1 του άρθρου 7 του Τεύχους "Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού 

με Ανοικτή Διαδικασία" 
 

Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο η ως άνω ΥΔ θα καλύπτει τις παρα-

γράφους α, δ.3 και εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση των 
προσφορών και την δ.4 εφόσον το επιθυμεί. 

 
       
 

 
 

 
 
 

 
Ημερομηνία: ……………………………

     
      

                  Ο/Η Δηλών 

 
 

 



 
ΤΕΥΧΟΣ 9/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  Σελίδα 5 από 7 
                 ΔΥΣ/80053 

 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Γ 
 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων 
(καλύπτει την παράγραφο 2.6.2 του Άρθρου 6 του Τεύχους 

«Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία») 
 
 

Τα υπογράφοντα μέλη της Σύμπραξης Επιχειρήσεων για ………………………………………..  
 

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

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

 
1................................................................................................................. 

 
2................................................................................................................. 

 

3.................................................................................................................. 
 

 
δηλώνουμε ότι στα πλαίσια υποβολής της Προσφοράς μας στην Ανοικτή Διαδικασία, 
και σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέ-

ναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υπο-
χρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση.  

 
 

 
 
 

       Οι Δηλούντες 
 

           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
ΤΕΥΧΟΣ 9/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  Σελίδα 6 από 7 
                 ΔΥΣ/80053 

 

 

 
                                       Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Δ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

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

Προς τη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  A.E. (ΔΕΗ) 
Χαλκοκονδύλη 30 

ΑΘΗΝΑ 
 

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

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

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

ο οποίος εδρεύει στην  ..............................................................................……… 
παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως, από το δικαίωμα 
να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή 

οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την 
εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862 έως 864 

και 866 έως 869 του Α.Κ. ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού 
των....................................................................................................................... 
για τη συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντα στην Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία 

.................................. η οποία θα διεξαχθεί στη ΔΕΗ την ............................... 
σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Τεύχη της Διακήρυξης .............................. 

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

του παραπάνω Προσφέροντα στην Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία σας καθώς και σε 
περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν, την υπογραφή σχετικής Σύμβασης και την παράδοση 
σε εσάς Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Η παρούσα 

εγγύηση δεν εκτείνεται και στις υποχρεώσεις του Προσφέροντα για την εκτέλεση της 
σχετικής Σύμβασης. 

 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Προσφέρων έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με 

τη συμμετοχή του στην Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση 
με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της 

εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το 
σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε 
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Προσφέροντος και χωρίς να ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα 
Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 

από τον Προσφέροντα όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με τη συμμετοχή 
του στην Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της 

παρούσας σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την 
εγγυοδοσία μας. 
 



 
ΤΕΥΧΟΣ 9/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  Σελίδα 7 από 7 
                 ΔΥΣ/80053 

 

 

 
 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Ε 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

 
ΗΜ...................... 

 
Προς τη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ) 

Χαλκοκονδύλη 30 
ΑΘΗΝΑ 

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

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

στην ..................................................................................................................... 
παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλαχτα, από την ένσταση της διζήσεως, από το δικαίωμα 
να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή 

οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την 
εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862 έως 864 

και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του 
ποσού των ...............................................................................….. για την ακριβή, 
πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω Αναδόχου, τις 

οποίες έχει αναλάβει με την υπ’ αριθ. .................... Σύμβαση και των τυχόν συμπληρω-
μάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. 

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

Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 
παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλου-
με αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος 

του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατά-

θεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή 
του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη 
κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 

από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 
Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από …… μήνες από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί 

πέραν των παραπάνω …… μηνών χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή 
απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας 

εγγυητικής. 
 
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η 

παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας 
απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.  
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