
   

  

Παραγωγή    ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε   

 

∆ΕΘ/Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ΛΙΠΤΟΛ        
 
 
 

Αριθµός ∆ιακήρυξης:  1200062143 
 

Ηµεροµηνία: 06.08.2019 
 
Αντικείµενο: «Υποστήριξη δραστηριοτήτων 
Τµήµατος Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία του Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης 
Σταθµού Πτολεµαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ»  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 2/3 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΕΘ/ Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ΛΙΠΤΟΛ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τµήµατος Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία του Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης Σταθµού Πτολεµαΐδας - 
ΛΙΠΤΟΛ» 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

1. Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. (εφεξής ∆ΕΗ Α.Ε. ή ∆ΕΗ ή Επιχείρηση), 
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους για 
την υποβολή προσφοράς σε κλειστό φάκελο, σύµφωνα µε τους όρους του 
επισυναπτόµενου σχεδίου σύµβασης, για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών 1200062143 «Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τµήµατος Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία του Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης Σταθµού Πτολεµαΐδας - 
ΛΙΠΤΟΛ» 

 
2. Κριτήριο σύναψης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιµής για το σύνολο των ειδών της 
Πρόσκλησης. Προσφορές για µέρος των ειδών ή των ποσοτήτων κάθε είδους δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

 
3. Ο συνολικός Προϋπολογισµός, κατά την εκτίµηση της Επιχείρησης, ανέρχεται σε 

€22.270,00.  Ο Προϋπολογισµός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
 
4. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στον Κ.∆.Α.Σ Π-Λ,  6° 

χιλ/τρο παλαιάς Εθν. Οδού Πτολεµαϊδας - Κοζάνης  στις 10.09.2019, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή που θα 
συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το 
επιθυµούν. 

 
5.   Στο ∆ιαγωνισµό θα µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι Οικονοµικοί Φορείς (Φυσικά ή 

Νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών) οι οποίοι µπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες 
της Παροχής Υπηρεσιών και  πλήρως την ακόλουθη προϋπόθεση: 

      ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο 
ΜΕΕΠ ΥΠΕΧΩ∆Ε Α1 τάξης και ανώτερης κατηγορίας Βιοµηχανικά Ενεργειακά ή 
Κοινοπραξίες Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ 
ΥΠΕΧΩ∆Ε Α1 τάξης και ανώτερης κατηγορίας Β/Ε καθώς και Επιχειρήσεις Χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χωρών µελών της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
Χώρο (ΕΟΧ) ή Χωρών µελών που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή τρίτων Χωρών 
που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., οι οποίες είναι εγγεγραµµένες 
στο αντίστοιχο Επαγγελµατικό Μητρώο της Χώρας τους για κατηγορίες Έργων 
ανάλογες µε αυτά της προ σύναψη Σύµβασης και που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που 
ισχύει στη χώρα τους, µπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων Έργων. 

 
6. Οι προσφέροντες δεσµεύονται µε την προσφορά τους για χρονικό διάστηµα δύο (2) 

µηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην 
Επιχείρηση το δικαίωµα αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα από µελλοντικές 
διαδικασίες παροχής υπηρεσιών. 

 
7. Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαµβάνονται: 
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7.1 Η δήλωση νοµιµοποίησης του προσφέροντος σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
στην παρούσα υπόδειγµα. 

7.2 Η Οικονοµική Προσφορά σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα έντυπο 
του Τεύχους 3. 

7.3 Αποδεικτικά εµπειρίας. 
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων για λογαριασµό των 
οποίων ο ∆ιαγωνιζόµενος εκτέλεσε παρόµοιες Παροχές Υπηρεσιών (κατ’ 
ελάχιστον δύο βεβαιώσεις). 

7.4  Αντίγραφο βεβαίωσης για την εγγραφή των ∆ιαγωνιζοµένων στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε). Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν 
πιστοποιητικό των αρµοδίων αρχών ή της Πρεσβείας της χώρας τους που να 
βεβαιώνει ότι η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να αναλάβει την εκτέλεση των 
εργασιών όπως τις δηµοπρατούµενες. 

7.5 Βεβαίωση του Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ – ΛΙΠΤΟΛ ότι ο διαγωνιζόµενος επισκέφθηκε 
τον τόπο εκτέλεσης  των εργασιών της σύµβασης και έλαβε γνώση των τοπικών 
συνθηκών. 

 
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρµόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αρχικά καθορίζει τη 

σειρά µειοδοσίας µε βάση το κριτήριο ανάθεσης.  
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του µειοδότη. 
Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων 
στοιχείων του επόµενου σε σειρά µειοδοσίας προσφέροντος κ.ο.κ. 

 
9. Τυχόν διαµαρτυρία οικονοµικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, τίθεται 

υπόψη του αρµόδιου οργάνου της Επιχείρησης για τη σύναψη της Σύµβασης κατά τη 
φάση της ανάθεσής της. 

 
10. Τα τεύχη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 της 

∆ιακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας (site) της 
Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr - 1200062143, όπου και παρέχονται οι 
σχετικές µε την παραλαβή τους οδηγίες. 

 
 

 
 
                   ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ  
 
 
 
 

               Ι.ΚΑΠΟΝΑΣ 
     Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
     Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης  
      Σταθµού Πτολ/δας-ΛΙΠΤΟΛ                                                                                                                    

 
 
 
Συνηµµένα: 
- Έντυπο οικονοµικής Προσφοράς  
- Σχέδιο Σύµβασης 
-   Περιγραφή εργασιών 
- Υποδείγµατα  
-   Ασφαλίσεις 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΗ 
Πληροφορίες: Ι. Κάπονας – Χ. Αρβανίτης 
Τηλέφωνο: 24630 56460, 56480 
Fax: 2463056421 
email:i.kaponas@dei.com.gr, c.arvanitis@dei.com.gr 
ΑΦΜ:090000045 ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
∆ιεύθυνση: 
Τηλέφωνο: Fax: 
email:  
ΑΦΜ: ∆ΟΥ: 
 
Σχετικά: 
Αριθµός Αίτησης: 
Κάλυψη: Μερική �  Τελική  �  Ολική � 
Αίτηση Τιµών: 
Ηµεροµηνία Προσφορών: 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
Αξία: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΣΧΕ∆ΙΟ) 
  
 
Στον Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης Σταθµού ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ σήµερα την 
………….…… µεταξύ των συµβαλλοµένων: 
 
α) του πρώτου των συµβαλλοµένων µε την επωνυµία ∆ηµόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ∆ΕΗ ΑΕ (εφεξής ∆ΕΗ ή Επιχείρηση), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειµένω 
νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη  Κάπονα  Αναπληρωτή Προϊστάµενο 
Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης Σταθµού Πτολ/δας-ΛΙΠΤΟΛ, και 

 
β) του δεύτερου των συµβαλλοµένων ………… (εφεξής Ανάδοχος), που εδρεύει 

………… και εκπροσωπείται νόµιµα, σε αυτήν την περίπτωση από …………, 
 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καµία 
επιφύλαξη τα ακόλουθα: 
 
1. Αντικείµενο 

 
Με τη Σύµβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονοµική και ασφαλή 
παροχή των υπηρεσιών «Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τµήµατος Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία του Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης Σταθµού Πτολεµαΐδας 
- ΛΙΠΤΟΛ». 
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω αναφερόµενα καθώς 
και µε τις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και στοιχεία 
προσφοράς του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας. 

 
Αναλυτικά το Συµβατικό Τίµηµα και οι τιµές των παρεχόµενων υπηρεσιών 
παρατίθενται στο Τεύχος ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

 
2. Τιµές 

 
Οι τιµές µονάδας ή το συµβατικό τίµηµα είναι σταθερές/ό και δεν υπόκεινται/ται 
σε οποιαδήποτε αναπροσαρµογή/αναθεώρηση. 
 
Στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνεται κάθε απαίτηση του Αναδόχου, του 
δηµοσίου ή τρίτου, σχετική µε αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν 
περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
Ειδικότερα µεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος 
συµπεριλαµβάνεται και η κράτηση 0,06% σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 350 του ν. 4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της Σύµβασης. 
 

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της 
Επιχείρησης 

 
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στον Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης Σταθµού 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ εντός οκτώ (8) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης 
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ισχύος της σύµβασης. 
 
Αρµόδια ∆ιεύθυνση της ∆ΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης 
των όρων της παρούσας Σύµβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον 
Ανάδοχο είναι ο Τοµέας ∆ιαχείρισης Απόσυρσης Σταθµού ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ. 
Αναλυτικά τα στοιχεία της ως άνω ∆ιεύθυνσης και του εκπροσώπου της 
Επιχείρησης, είναι τα ακόλουθα:  

 
- ∆ιεύθυνση : ………… 

Ταχ. ∆/νση: …………. 
Ονοµατεπώνυµο: …… 
Τηλέφωνο: +30 …… 
Φαξ: +30 …… 
e-mail: ………….@dei.com.gr  

 
 
4. Ποινικές Ρήτρες 

 
Ο Ανάδοχος, για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσµίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος, για οποιαδήποτε 
λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ∆ΕΗ, έχει την 
υποχρέωση να καταβάλει στην Επιχείρηση ως συµφωνηµένη ποινική ρήτρα 
Ποινική Ρήτρα ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ (€20). 
 
Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του 
συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος. 
Η Επιχείρηση παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς 
τον Ανάδοχο ή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης αν 
προβλέπεται ή και από τα δύο. 

 
 

5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
 
Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήµερα, 
την Εγγυητική Επιστολή αριθµός …………………… που εξέδωσε 
……………………………………………………………. για το ποσό των .................. Ευρώ που 
αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συµβατικού Τιµήµατος. 
Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται µε τη µορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι 
οποίες εκδίδονται µε δαπάνες του Προµηθευτή, σύµφωνα µε αντίστοιχα 
υποδείγµατα της Επιχείρησης, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που 
καθορίζονται στο Συµφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύµβασης και τα 
αναφερόµενα στις επόµενες παραγράφους. 
 
Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλή Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο υπόδειγµα της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί από 
πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή 
φορείς, της αποδοχής της ∆ΕΗ, τις οποίες η Επιχείρηση δεν µπορεί να αρνηθεί 
αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόµιµα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και έχουν σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωµα. 
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Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων (Τ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

 
Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την 
ΕΕΚΕ, µερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου, 
που απορρέει από τη Σύµβαση. 
 
Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται 
στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, µετά από την πλήρη και 
ολοσχερή εκ µέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των 
συµβατικών υποχρεώσεών του και µετά από την οριστική εκκαθάριση των 
λογαριασµών. 

 
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών 

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

έλεγχο της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την 
Επιχείρηση για το σκοπό αυτό. 

 

6.2 Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 
θεωρήσει αιτιολογηµένα ότι η µέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα µέσα 
που χρησιµοποιεί o Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται 
σύµφωνα µε τα Πρότυπα, Κανονισµούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές 
οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονοµική, εµπρόθεσµη, ασφαλής 
και απόλυτα σύµφωνη µε τους όρους της Σύµβασης παροχή υπηρεσιών, έχει 
το δικαίωµα να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και o Ανάδοχος υποχρεούται 
να συµµορφώνεται µε τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε 
πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση των τιµών. 

  
Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση µε κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την 
ευθύνη του Αναδόχου. 

 
7. Τρόπος και χρόνος πληρωµής 

 
Οι πληρωµές θα γίνονται την 30η ηµέρα από την ηµεροµηνία πιστοποίησης από την 
Επιχείρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την έκδοσης του σχετικού Τιµολογίου, 
εφόσον ο Ανάδοχος προσκοµίσει πριν από την πληρωµή Ασφαλιστική ενηµερότητα 
(εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία) και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτηθεί από την Υπηρεσία σχετικά µε την τήρηση της εργατικής 
και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

 
8. Τροποποίηση Σύµβασης κατά την εκτέλεσή της 

 
Οι αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι, είτε λόγω της αδυναµίας ακριβούς 
πρόβλεψης των αναγκών είτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ενδέχεται να 
αυξοµειωθεί η ποσότητα των υπηρεσιών µέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας τους, χωρίς να έχει ο Ανάδοχος το δικαίωµα να αυξήσει τις τιµές 
µονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 
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9. Ελαττώµατα των παρεχοµένων υπηρεσιών 
 

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και µέχρι την 
παραλαβή τους, αυτές είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης τεκµηριωµένα 
ελαττωµατικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη Σύµβαση, η 
αρµόδια Υπηρεσία δικαιούται, µε έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο 
να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει 
απαραίτητη. 

 
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών  

 
10.1 Μετά την περάτωση των υπηρεσιών διενεργείται η παραλαβή τους είτε από 

Επιτροπή Παραλαβής, που αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει 
συσταθεί αρµοδίως, είτε από την αρµόδια Υπηρεσία. 

 
10.2 Το αρµόδιο όργανο παραλαµβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, 

λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της 
Σύµβασης και διενεργώντας, κατά την κρίση του, σχετικούς ελέγχους. 
Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις του, ιδίως για τα τυχόν 
ελαττώµατα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των 
εκκρεµοτήτων που προκύπτουν. 

 
10.3 Το αρµόδιο όργανο παραλαβής µπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και 

παρατηρήσεις του, να προχωρήσει στην παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά 
στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώµατα της Επιχείρησης και οι απαιτήσεις 
της, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώµατα, τα 
οποία εξακριβώθηκαν από το αρµόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως. 

 
Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσµα των διαπιστώσεών της, το αρµόδιο 
όργανο θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την παραλαβή µέχρι τη 
διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεµοτήτων, θα το δηλώσει στον 
Ανάδοχο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, µε φροντίδα και 
έξοδα του Αναδόχου, µετά τη συµµόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις 
και συστάσεις της Επιχείρησης. 

 
10.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής µέσα 

σε εύλογη προθεσµία. 
 

Σε περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλου αυτό υπογράφεται από την Επιτροπή 
και τον επικεφαλής της αρµόδιας για την παρακολούθηση Υπηρεσίας καθώς 
και από τον Ανάδοχο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο 
Ανάδοχος παίρνει το ένα. 
 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, 
το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο 
του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις 
αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, από 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, 
άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί µε την έκδοση της αντίστοιχης 
Βεβαίωσης ή την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την 
Επιχείρηση. 

 
11. Ευθύνες Αναδόχου 

 
11.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται: 

α. για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη προς τους 
κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών, 

β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώµατος αυτών, 
γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι 

του δικού του προσωπικού, για ζηµιές γενικά, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται οι ζηµιές σε ιδιοκτησία, οι σωµατικές βλάβες ή και 
θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη και αυτών που δεν καλύπτονται 
από τα συνήθη ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

 
11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσµία τις 

ζηµιές που προκάλεσε ή να προσκοµίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις 
των ζηµιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις 
πληρωµές του. 

 
11.3 Η αρµόδια Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δεν φέρουν καµιά 

ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στην παροχή των 
υπηρεσιών της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν 
θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό της 
Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την παροχή τους από τον 
Ανάδοχο. 

 
11.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες 

στην Ελλάδα σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές 
∆ιατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ∆ΕΗ. 

 
11.5 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι της 

∆ΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των 
συνεργαζόµενων µε αυτούς τρίτους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο 
πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης. 
Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το 
προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόµενους µε 
αυτούς τρίτους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύµβασης 
και καθ’ όλη τη διάρκειά της, να προσκοµίζει εντός ευλόγου προθεσµίας στο 
αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης 
όργανο της ∆ΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να 
αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως 
Έντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού (Ε4), Αναλυτικές 
Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆), αποδεικτικά στοιχεία πληρωµής αυτών 
αποκλειστικά µέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασίας 
κ.λπ. 
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11.6 Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό 
του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 
11.7 Το προσωπικό του Αναδόχου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και 

συνεργαζόµενοι µε αυτούς τρίτοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο 
πλαίσιο της Σύµβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησής τους, είναι 
υποχρεωµένο κατά την παροχή των υπηρεσιών µε µέριµνα, ευθύνη και 
δαπάνες του Αναδόχου, εφόσον απαιτηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, να 
φορά ενιαία και αναγνωρίσιµη ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά της 
εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και να φέρει σε εµφανή 
θέση κάρτα µε φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει 
το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητά του. 

 
11.8 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη τήρησης από τον Ανάδοχο των 

υποχρεώσεών του σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η 
Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει τη διακοπή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µε ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
υποχρεούται να καλύψει µε δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονοµική 
επιβάρυνσή της (επιβολή προστίµων, δαπάνες αποκατάστασης, 
αποζηµιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).  
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αναδόχου δεν είναι περιοριστικές και δεν 
µειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, 
στα θέµατα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν 
υπεργολάβων του. 

 
11.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα εθνική και 

ενωσιακή περιβαλλοντική νοµοθεσία. 
 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του 
περιβάλλοντος κατά την παροχή των υπηρεσιών της Σύµβασης και δεν 
µειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή. 

 
 

12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση 
 

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σύµβαση, ούτε να εκχωρήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώµατά του από αυτήν, 
χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης. 

 
13. Ανωτέρα Βία 

 
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από 
τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν 
έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπροµηθευτών και υπεργολάβων του 
Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφό του στην Επιχείρηση 
αµέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) µέρες από την εµφάνισή της, κάθε 
περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύµβαση, 
αλλιώς δεν θα έχει δικαίωµα να την επικαλεσθεί. 
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14. Παράβαση Σύµβασης - Καταγγελία  
 

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συµβάσεως, εκτός 
από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ανωτέρας βίας ή την 
καθυστέρηση της παραδόσεως των υπηρεσιών, για την οποία ισχύει η παραπάνω 
παράγραφος 4, η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να την καταγγείλει και ο Ανάδοχος 
έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζηµία που του 
προκάλεσε µε 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 πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συµβάσεως. Η 
αποζηµίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για 
καθυστερηµένη παράδοση των υπηρεσιών. 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόµη και το δικαίωµα να αξιώσει την 
εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή µε έγγραφη 
ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύµβαση χωρίς υποχρέωση να 
αποζηµιώσει τον Ανάδοχο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσµία. 
 
Η καταγγελία αυτής της Σύµβασης από την Επιχείρηση επιφέρει και την 
κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζηµιά της Επιχείρησης ανεξάρτητα από 
την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως. 

 
15. Λύση Σύµβασης 

 
Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή µερικά, µε την 
προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από 
την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ηµεροµηνία λύσης της. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο τις δαπάνες στις 
οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγµατι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύµβασης και µέχρι της ηµεροµηνίας της λύσης, µετά από αφαίρεση του 
τιµήµατος του αντικειµένου της Σύµβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η 
Επιχείρηση. 
 
Η Σύµβαση µπορεί να λυθεί αιτιολογηµένα αζηµίως και για τα δύο µέρη, κατόπιν 
έγγραφης συµφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα 
στην πιο πάνω παράγραφο. 

 
16. Επίλυση διαφορών 

 
Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυµβαλλοµένων θα καταβάλλεται προσπάθεια 
επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους. 
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. 
 

17. Ασφαλιστικές καλύψεις 
 

Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν 
από τη Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος, να συνοµολογήσει µε ασφαλιστικές 
εταιρείες της αποδοχής της ∆ΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν µπορεί να αρνηθεί 
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αδικαιολόγητα, να διατηρεί και να παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο τεύχος «Ασφαλίσεις παρεχόµενων υπηρεσιών» τις 
παρακάτω ασφαλίσεις:  
α. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και 
εργοδοτικής ευθύνης του.  
β. Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης. 
γ. Ασφάλιση προσωπικού. 
 

18. Ισχύς Σύµβασης 
 
• Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τους 

αντισυµβαλλόµενους  
• Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα 

πήρε η ∆ΕΗ και το άλλο ο Ανάδοχος  
  
  

 
 

 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  
  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
   
   
   
 
 



 

   

  

Παραγωγή    ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε   

 ∆ΕΘ/Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ΛΙΠΤΟΛ 
 
 

                                                                    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. :  1200062143 

 
Αντικείµενο:   Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τµήµατος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

του Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης Σταθµού Πτολεµαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ   
 
 
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ  3 ΑΠΟ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΕΘ/Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ΛΙΠΤΟΛ

∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. : 1200062143
                                                                 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή εργασιών

Αντίστοιχη Παράγραφος 

στην Περιγραφή 

Υπηρεσιών

Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιµή Μονάδας 

(€)

Συνολική ∆απάνη 

(€)

1 Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υ.Α.Ε.(τεχνικές εργασίες) B.2 &  Β.3.1. Ημέρα 170

2 Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υ.Α.Ε.(υπηρεσίες εργάτη) B.2 & Β.3.2. Ημέρα 170

ΣΥΝΟΛΟ

Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Τομέα Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ

   

  

Παραγωγή   ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε   
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Παραγωγή    ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε   

 
 
 
 
 

                                                                       ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. :  1200062143 

 

Αντικείµενο:   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Τ.∆.Α.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ   

 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ  4  ΑΠΟ  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆.Ε.Θ. / Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ 
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 ∆.Ε.Θ. / Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ  
 
 
 
   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Τ.∆.Α.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ» 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ 
      
        Η υπόψη Παροχή Υπηρεσιών αφορά: 
Στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Τµήµατος Υ.Α.Ε. (Συντήρηση συστηµάτων 
πυρόσβεσης, διαχείριση επικινδύνων υλικών, επεµβάσεις µικρής έκτασης (όπου είναι 
εφικτό) για αποτροπή πτώσεων από µεγάλα ύψη διαφόρων ελαττωµατικών στοιχείων 
στις Μονάδες και στις κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) 
 
Β.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
1. Οι εν λόγω εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, θα εκτε-

λούνται µε τις οδηγίες και την επίβλεψη του µόνιµου προσωπικού του αρµοδίου 
τµήµατος της ∆ΕΗ Α.Ε. 

 
2. Εκτέλεση διαφόρων κύριων εργασιών που αφορούν  όλο το φάσµα δραστηριοτή-

των του τµήµατος ΥΑΕ, οι οποίες έχουν αναλυτικά (όχι περιοριστικά) ως εξής: 
 
α. Ενηµέρωση από το αρµόδιο προσωπικό του Σταθµού επί του ηµερήσιου προγράµ-

µατος ελέγχου / συντήρησης τµηµάτων εξοπλισµού πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, 
πυροσβεστικές φωλιές / µάνικες, ακροφύσια, ντουλάπες εξοπλισµού έκτακτης ανά-
γκης, αναπνευστικές συσκευές), µεταφορά του προγραµµατισµένου αριθµού πυρο-
σβεστήρων στο Εργαστήριο του Πυροσβεστείου, έλεγχος / συντήρηση τους (σύµ-
φωνα µε οδηγίες του αρµόδιου προσωπικού του Σταθµού) και µεταφορά / τοποθέ-
τηση τους στην θέση τους στην εγκατάσταση καθώς και έλεγχος του προγραµµατι-
σµένου αριθµού πυροσβεστικών φωλιών και εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών σε 
αυτές (τοποθέτηση µάνικας / ακροφυσίων εφόσον δεν υπάρχουν, έλεγχος κατά-
στασης πυροσβεστικής λήψης, καταγραφή τυχόν ελλείψεων κ.λ.π.). Έλεγχος και 
συντήρηση υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (κρουνοί – σωληνώσεις –  επιστό-
µια). Περισυλλογή διαφόρων χρησιµοποιηµένων υλικών πυρόσβεσης (µάνικες 
κ.λ.π.) µέριµνα για την τακτοποίηση του εξοπλισµού / εργαλείων και γενικότερη 
ευταξία στο Εργαστήριο του Πυροσβεστείου. Μέριµνα για την διαθεσιµότητα των 
αναγκαίων µέσων υποστήριξης του Αγήµατος Πυρκαγιάς στο χώρο του Πυροσβε-
στείου. Καταγραφή και υποβολή κατάστασης όλων των υλικών που χρησιµοποιή-
θηκαν στις επιµέρους εργασίες. Τυχόν άλλες παρεµφερείς ή έκτακτες επιµέρους ερ-
γασίες που άπτονται του υπόψη αντικειµένου. 
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β.   ∆ιαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων. 
γ.   ∆ιαχείριση συσσωρευτών. 
δ.   ∆ιαχείριση λαµπτήρων. 
ε.   Ασφάλιση διαφόρων χώρων/κτιρίων του Σταθµού για αποτροπή εισόδου τρίτων. 
στ. Συγκέντρωση και αποκοµιδή άχρηστων σιδήρων, βαρελιών και µπαζών. 
ζ.   Κατασκευή/συντήρηση κιγκλιδωµάτων - πορτών – παραθύρων. 
η.  Κοπή άγριων χόρτων σε διάφορες θέσεις της εδαφικής έκτασης του Σταθµού προς 

αποφυγήν ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ. 
θ.   Επεµβάσεις µικρής έκτασης (όπου είναι εφικτό) για αποτροπή πτώσεων από µεγά-

λα ύψη διαφόρων ελαττωµατικών στοιχείων στις Μονάδες και στις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις κ.λ.π.) 

 
3.  Απασχολούµενο προσωπικό 
 
Για την υλοποίηση των υπόψη εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει 
κατ’ ελάχιστον προσωπικό µε τα παρακάτω προσόντα: 
 
3.1. Προσωπικό για τις εργασίες της παραγράφου Β.2. του παρόντος το οποίο διαθέ-

τει:  
  
α. Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας µηχανοτεχνίτη ή µηχανολόγου 

ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µο-
νάδων : ΙΕΚ ή ΤΕΕ ( Πτυχία Α΄ ή Β΄ κύκλου ) ή ΕΠΛ ή ΤΕΛ ή ΤΕΣ δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346 /1983 ή άλλος ισότιµος 
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β.  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορί-
ζονται στο Π.∆. 115/2012. 

γ. Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 
  
3.2.  Εργατικό προσωπικό για τις εργασίες της παραγράφου Β.2 του παρόντος το ο-

ποίο διαθέτει: 
 
α.  Κατ’ ελάχιστον απολυτήριο πρωτοβάθµιας Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (∆ηµοτικού 

µε κτήση µέχρι το 1980 και Γυµνασίου για τις επόµενες χρονιές) ή άλλος ισότιµος 
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε καλή γνώση της Ελληνι-
κής.                

β.   Άδεια οδήγησης οχηµάτων Β΄ κατηγορίας ή ανώτερης. 
 
4. Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών. 
 
Εργασία σε πρωινό (07:00 έως 15:00) ωράριο, κατά κύριο λόγο καθηµερινά (από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή). 
 
5.  Επιµέτρηση εργασιών 
 
Οι εργασίες της παραγράφου Β.2 επιµετρούνται σε ηµέρες απασχόλησης του αντίστοι-
χου προσωπικού του Αναδόχου (ωράριο 07:00 έως 15:00), σύµφωνα µε το α/α 1 και 
α/α 2 του τιµολογίου. 
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Γ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
1. Με την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στον 

Τ.∆.Α.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ, κατάσταση του προσωπικού υπογεγραµµένη 
από αυτούς που πρόκειται να απασχολήσει στην υπόψη Παροχή Υπηρεσιών, µαζί 
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν 
την καταλληλότητα τους.  

 
2. Το απασχολούµενο προσωπικό θα πρέπει να είναι αποδεκτό από τα αρµόδια  όρ-

γανα του Σταθµού. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν σύµφωνα µε την άποψη 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας είτε δηµιουργούν προβλήµατα στην εύρυθµη λει-
τουργία του Σταθµού είτε δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα, ο Ανάδοχος  
είναι υποχρεωµένος να τους αντικαταστήσει. 

 
3. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα άµεσης αντικατάστα-

σης του απασχολούµενου προσωπικού σε περίπτωση οποιασδήποτε απουσίας αυ-
τού, είτε για λόγους ασθένειας, άδειας, εκπαίδευσης κλπ., µε προσωπικό που να 
διαθέτει τα ίδια προσόντα και να τυγχάνει της αποδοχής της Επιβλέπουσας Υπηρε-
σίας. 

 
4. Ο Ανάδοχος θα φροντίζει για όλα τα µέσα ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων 

του εκτός από αυτά που είναι µέσα προστασίας της οµάδας. 
 
5. Ο απαιτούµενος εξοπλισµός, τα υλικά και τα µεταφορικά µέσα για την υλοποίηση 

όλων των επιµέρους εργασιών, θα διατίθενται από την ∆.Ε.Η. Α.Ε. 
 
6. Σε περίπτωση αναγκαιότητας για εκτέλεση πρόσθετων ή νέων εργασιών πέραν 

των αναφερόµενων στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσλάβει και να απασχολήσει το απαιτούµενο επιπλέον προσωπικό, αµειβόµε-
νος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη σύµβαση. 

 
7. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει πριν την υποβολή της προσφοράς τους να επισκεφθούν 

τον τόπο των εργασιών, όπου θα τους υποδειχθεί το σύνολο των εργασιών και 
των αντίστοιχων θέσεων από τους αρµόδιους υπαλλήλους της ∆ΕΗ Α.Ε. και θα 
λάβουν σχετική βεβαίωση που πρέπει να υποβάλλουν µε την 
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Παραγωγή    ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε   

∆ΕΘ/Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ΛΙΠΤΟΛ        
 
 
 

Αριθµός ∆ιακήρυξης:  1200062143 
 

Ηµεροµηνία: 06.08.2019 
 
Αντικείµενο: «Υποστήριξη δραστηριοτήτων 
Τµήµατος Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία του Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης 
Σταθµού Πτολεµαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ»  

 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 6 
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∆ΕΘ/  Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ΛΙΠΤΟΛ 

Περιεχόµενα 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  ........................................... 3 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ................................................................ 5 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ................................................................................ 7 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ………………..……………………………………..…..8 
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Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 
 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο προσφέρων 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. 

 
2. ……3 ……  του προσφέροντος νοµικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόµιµος εκπρόσωπος του προσφέροντος νοµικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το προσφέρον νοµικό πρόσωπο νοµίµως: 
 

4.1 αποφάσισε να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  
 
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την 

αποσφράγιση των προσφορών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη 
∆ιακήρυξη. 

 
5. Έλαβε πλήρη γνώση της ∆ιακήρυξης µε στοιχεία …………………………… καθώς και του 

συνηµµένου σε αυτή σχεδίου σύµβασης τους όρους της οποίας αποδέχεται ρητά και 
ανεπιφύλακτα. 

 
6. Η Προσφορά του θα παραµείνει σε ισχύ για δύο (2) µήνες. 
 
7. Ο ∆ιαγωνιζόµενος µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του συµµορφώνεται 

πλήρως µε το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 
του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, και συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 
7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος. 
 
7.2 ∆εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
7.3 ∆εν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης σύµβασης µε αντικείµενο σχετικό µε το 
προκηρυσσόµενο, που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  

 
7.4 ∆εν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε 

κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης. 

 
7.5 ∆εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα ή κάποιο από τα αδικήµατα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της 
συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της διάπραξης τροµοκρατικών 
εγκληµάτων, της παιδικής εργασίας, της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και της απάτης σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
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7.6 ∆εν έχει συνάψει συµφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
 
7.7 ∆εν έχει επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές 
πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς µε τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύµβασης.  

 
7.8 α) ∆εν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας (περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 72 του ν.4412/2016). 
 β) Στις συµβάσεις καθαρισµού και φύλαξης των εγκαταστάσεων που 
 η προϋπολογισµένη δαπάνη είναι µεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων 

και πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€) ισχύει: 
 ∆εν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 

(περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει). 
 

8. ∆εν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 262 του ν. 4412/2016. 

 
9. Ο ∆ιαγωνιζόµενος δεσµεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ, 

να προσκοµίσει εντός ευλόγου προθεσµίας από τη γνωστοποίηση του αιτήµατος, τα 
αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων.   

 
10. Σε περίπτωση οψιγενούς µεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς µας, 

αναφορικά µε τις προϋποθέσεις για τη µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού, κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύµβασης που θα συναφθεί, δεσµευόµαστε 
να γνωστοποιήσουµε στη ∆ΕΗ αµελλητί την υπόψη µεταβολή.  

 
 
Ηµεροµηνία:…………… 

 
Ο ∆ηλών 

 
 

     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

Ο∆ΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση θα πρέπει, 

µε κατάλληλη διαµόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν 
δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το 
επιθυµεί 

2 Αναγράφεται από το ∆ιαγωνιζόµενο η επωνυµία του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα 

3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νοµικής µορφής του προσφέροντος «µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ……» ή «διαχειριστές ……» 
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 Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 
Ηµεροµηνία: 

Προς 

τη ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αναδόχου σας:  
 
……1…… 
 
παραιτούµενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της  διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις µη προσωποπαγείς  ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόµενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και µέχρι του ποσού των ……2……, για την 
ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου της υπ’ 
αριθ. .................... Σύµβασης και των τυχόν συµπληρωµάτων της και σε απόλυτη 
συµµόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής µας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε µε 
την παρούσα η λήψη του.  
Το αντικείµενο της Σύµβασης είναι ………… µε συµβατικό προϋπολογισµό …………  
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε µε τη 
παραπάνω Σύµβαση, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση µε την παρούσα να σας 
καταβάλουµε αµελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας, χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 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 Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, 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 δεκατέσσερις (14) 
µήνες από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της Σύµβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής 
θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσµίας 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 ∆ΕΗ, η 
παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εµάς µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα µας 
απαλλάσσει από την εγγυοδοσία µας. 
 

 
 
 
 
 
 



 

6 

 

                                                           

Ο∆ΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα µε τη µορφή του διαγωνιζόµενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής µια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νοµικού προσώπου: …… (επωνυµία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύµπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νοµικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυµία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυµία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειµένω ως Σύµπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε µέλος έναντι της ∆ΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθµητικώς. 
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Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε περίπτωση Σύµπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νοµικών προσώπων 
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε 

διαγωνιστική διαδικασία) 
 
 

Τα υπογράφοντα µέλη ……1…… για ……2…… 
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
δηλώνουµε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς µας στην πιο πάνω διαγωνιστική 
διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε εµάς, θα είµαστε πλήρως 
υπεύθυνοι απέναντι στη ∆ΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση 
των υποχρεώσεών µας που απορρέουν από την Προσφορά µας και από τη σύµβαση.  
 

Ηµεροµηνία:…………… 
 

Οι ∆ηλούντες 
 
 
 

     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 
 

                                                           

Ο∆ΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται ανάλογα µε τη µορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύµπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείµενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 
∆ΕΘ/Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ 
 

 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι ο ……………………………………..…………………………………… ή ο 

…………………………………………………….……………………… νόµιµα εξουσιοδοτηµένος 

εκπρόσωπος της εταιρείας   …………………………………………………………………… 

επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ  και έλαβε γνώση 

των τοπικών συνθηκών, όπου πρόκειται να εκτελεστεί η Παροχή Υπηρεσίας 

1200062143 …………………………… ………………………………………… 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ  
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Παραγωγή    ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε   

 ∆ΕΘ/Κ.∆.Α/Τ.∆.Α.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ΛΙΠΤΟΛ 
 
 
 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 1200062143 
 
Αριθµός Σύµβασης: …… 
 
Ηµεροµηνία: 06.08.2019 
 
Αντικείµενο: Υποστήριξη δραστηριοτήτων 
Τµήµατος Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία του Τοµέα ∆ιαχείρισης Απόσυρσης 
Σταθµού Πτολεµαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ 

 
 
 
 
 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 6 
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 

 
Τα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, µε 
δυνατότητα αποδοχής επίσηµης µετάφρασης δεόντως επικυρωµένης. 
Πρωτότυπα αυτών νόµιµα υπογεγραµµένα από τον Ανάδοχο και την 
ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωµένα αντίγραφά τους κατατίθενται 
προς έλεγχο και φύλαξη στην αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ, εντός της 
προθεσµίας που προβλέπεται στους παρακάτω ειδικούς όρους καθενός εξ 
αυτών. 
Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος 
των ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης καθώς επίσης 
ως προς τα ανώτατα ασφαλιζόµενα όρια. 
Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 
1.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις 

διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κ.λπ. 
που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα. 

 
1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους των 

Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων µε τις 
εκάστοτε Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόµενες ασφαλιστικές 
καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές 
κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ∆ΕΗ. 

 
1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο 

τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόµενες, από τα σχετικά 
Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, 
περιορισµούς κ.λπ. Ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα, πέραν από τα 
ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

 
1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί 

µε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του µέσα στα χρονικά περιθώρια που 
ορίζονται στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα 
συνοµολογήσει κριθούν ως µη ικανοποιητικές από τη ∆ΕΗ, ή παραλείψει 
να αναπροσαρµόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση 
συµπληρωµάτων ή αναπροσαρµογών του συµβατικού τιµήµατος, η ∆ΕΗ 
δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα 
απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, µε το 
νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις 
οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού 
από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 
Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει 
στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η ∆ΕΗ, για 
να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα 
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ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να 
παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 
Η ∆ΕΗ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να παρακρατεί από 
οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό 
να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. 
που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, µε την οποία ο Ανάδοχος 

συνοµολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή 
αρνηθεί (µερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε 
ζηµιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς 
ή βλάβης κ.λπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και η ∆ΕΗ 
δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του ή 
εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της, 
απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. 

 
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 
 

Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

 
2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 

περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την υπόψη Σύµβαση, 
καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του 
Αναδόχου. 

 
2.2 Η ∆ΕΗ θα είναι συνασφαλιζόµενη. 
 
2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν 

ή λήξουν χωρίς αποδεδειγµένη σχετική ειδοποίηση από την 
Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την 
αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες νωρίτερα. 

 
2.4 Ο Ανάδοχος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ∆ΕΗ για τις απαιτήσεις της 

από αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει (µε εξαίρεση τις 
προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων 
εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ∆ΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους 
ασφαλιστές του να συµπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο 
και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύµβαση, 
τον εξής Ειδικό Όρο: 

 
"Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του 
αντικειµένου της Σύµβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζηµιάς: 

 
α. Προκειµένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη 

σχετική µε τη ζηµιά κ.λπ. αποζηµίωση πρέπει να έχει λάβει 
προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 
∆ΕΗ. Αφού δε καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κ.λπ. 
αποζηµίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά µε την 
καταβολή στοιχεία στη ∆ΕΗ. 
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β. Εφόσον η ∆ΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής 
Εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στη ∆ΕΗ, 
αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους 
εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική 
Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη 
σχετική αποζηµίωση στη ∆ΕΗ, µετά από αίτησή της. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ∆ΕΗ κατ' 
ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη Σύµβαση που έχει συνάψει µε τη ∆ΕΗ. 

 
3. Ειδικότερο Περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 
 

Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και 
προϋποθέσεις: 

 
3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου Έναντι 

Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου 
 

3.1.1 Ειδικοί Όροι 
 

α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την έναρξη των 
εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 
παροχής υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτο. 

 
γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη 

βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις 
Τρίτων, συνεπεία ζηµιών ή σωµατικών βλαβών που επέλθουν 
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 

 
δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, δεν 

θα έχουν ισχύ οι όροι της προηγούµενης παραγράφου γ. και 
της παραγράφου 2.1. 

 
3.1.2 Αντικείµενο ασφάλισης  

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη 
του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι 
Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε 
τρίτους για σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική 
βλάβη και υλικές ζηµιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη 
τη διάρκεια των εργασιών παροχής υπηρεσιών που του έχουν 
ανατεθεί οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο 
πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 
i Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται 
τα εξής: 
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α. Η ∆ΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της µε 
το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα 
µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης 
ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει 

οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ∆ΕΗ 
και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η 
ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή 
ζηµιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί 
για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζοµένων µε την αστική ευθύνη, µέσα 
στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα 
όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατος 

αναγωγής κατά της ∆ΕΗ, των συµβούλων, των συνεργατών 
της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή 
η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων 
αυτών. 

 
δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα 

απορρέουσα ευθύνη της ∆ΕΗ, (ευθύνη προστήσαντος). 
 

3.1.3 Όρια αποζηµίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 
 

Το όριο αποζηµίωσης για το οποίο θα πραγµατοποιείται η 
ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συµβόλαιο Γενικής 
Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά 
περιστατικό το ακόλουθο: 

 
Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου 
(συµπεριλαµβανοµένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική 
οδύνη), υλικών ζηµιών Τρίτων ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ 
κατ’ άτοµο και ατύχηµα και για οµαδικό ατύχηµα. 

 
3.1.4 Όριο αποζηµίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής 

Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 
 

Το όριο αποζηµίωσης για το οποίο θα πραγµατοποιείται η 
ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές 
ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι κατά 
περιστατικό το ακόλουθο: 
 
Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου 
(συµπεριλαµβανοµένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική 
οδύνη), ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτοµο και 
ατύχηµα και για οµαδικό ατύχηµα. 

 
3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές 
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α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη 
Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής 
Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ. 

 Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η 
κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά 
ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 
1.000.000 ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 

 
β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών µειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ 
(λόγω επέλευσης ζηµιογόνων γεγονότων και καταβολής από 
τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), ενώ η 
Σύµβαση ∆ΕΗ – Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για 
να µη µένει υπασφαλισµένος οφείλει να φροντίζει για την 
άµεση συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό 
να είναι συνεχώς 1.000.000 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη 
κάλυψη και συµπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα 
συµπεριλαµβάνεται στο Ασφαλιστήριο. 

 
3.1.6 Απαλλαγές 

 
Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζηµιά και περιστατικό θα 
ανέρχεται σε 3.000 ΕΥΡΩ. 

 
3.1.7 ∆ιάρκεια ασφάλισης 

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε 
οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει την 
ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της Σύµβασης. 
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, εάν προκύψει θέµα 
άλλης ρύθµισης σχετικής µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες η οποία 
εµπίπτει στο πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε 
πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της 
Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής 
Ευθύνης του µε τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική 
του ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την 
άρτια ολοκλήρωση των παρεχόµενων υπηρεσιών κ.λπ. 

 
 

3.2 Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης 
 

3.2.1 Ειδικοί Όροι 
 

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν 
από την έναρξη των εργασιών στην αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ. 
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3.2.2 Αντικείµενο ασφάλισης 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Ευθύνη ταυ Αναδόχου 
για οικονοµικές κυρίως ζηµιές της ∆ΕΗ και Τρίτων, 
συµπεριλαµβανοµένων χρηµατικών αποζηµιώσεων για 
σωµατικές βλάβες ή και θάνατο, συνεπεία πληµµελούς 
εκτέλεσης των εργασιών που ανέλαβε ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο 
των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 
ii Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται 
τα εξής: 

 
α. Η ∆ΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της µε 

το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 
 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει 

οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ∆ΕΗ 
και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η 
ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή 
ζηµιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Επαγγελµατικής  
Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα 
απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση 
τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζοµένων µε την αστική 
ευθύνη, µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται 
εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατος 

αναγωγής κατά της ∆ΕΗ, των συµβούλων, των συνεργατών 
της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή 
η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων 
αυτών. 

 
 

3.2.3 Ασφαλιζόµενα Όρια   
 

Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά περιστατικό και 
σωρευτικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.000.000 
ΕΥΡΩ iii. 
 

 
3.2.4 ∆ιάρκεια ασφάλισης  

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε 
οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει µε 
την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης µεταξύ ∆ΕΗ και Αναδόχου, 
µε διετή τουλάχιστον εκτεταµένη περίοδο ανακοίνωσης 
απαιτήσεων για ζηµιές που οφείλονται σε περιστατικά που 
συνέβησαν ως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
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3.3 Ασφάλιση Μεταφοράς 

 
3.3.1 Ειδικοί Όροι 

 
Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν 
από την έναρξη µεταφορών στην αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ. 

 
3.3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των 
µεταφεροµένων υλικών (εξοπλισµός, µηχανήµατα κ.λπ.) για 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και 
εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ∆ΕΗ που θα 
µεταφέρονται µε ευθύνη του Αναδόχου για τους µεταφορικούς 
κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων και των κινδύνων 
φορτοεκφόρτωσης. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά 
Παντός Κινδύνου. 

 
3.3.3 ∆ιάρκεια ασφάλισης  

 
Τα µεταφερόµενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια 
της µεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της 
φόρτωσής τους στην αποθήκη του αποστολέα και από  
οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού µέχρι 
την εκφόρτωσή τους στον τόπο παροχής των υπηρεσιών. 

 
3.4 Ασφάλιση οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. 

  
3.4.1 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. από τη χρήση 

τους σαν αυτοκινούµενα οχήµατα (ν. 489/76)  
 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
Αναδόχου για ζηµιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από 
τα οχήµατα, µηχανήµατα κ.λπ. που θα χρησιµοποιηθούν από 
αυτόν για τις ανάγκες της Σύµβασης, είτε ανήκουν σε αυτόν, 
είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (ν. 489/76) και 
για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία. 
 
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαµβάνονται και τα 
εξής: 
 
Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω 
Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα 
επιδεικνύει στην αρµόδια Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του 
ζητηθούν. 
Η αρµόδια Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να 
επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα 
Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόµο 
κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και 
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οποιαδήποτε µετακίνηση του αντίστοιχου οχήµατος στην 
περιοχή της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

 
3.4.2 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. από τη χρήση 

τους σαν Εργαλεία  
 

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο δεκαπέντε 
(15) ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο εκτέλεσης της 
Σύµβασης, οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτο, στην 
αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ. 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
Αναδόχου για ζηµιές, ατυχήµατα κ.λπ. που θα προκληθούν σε 
τρίτους από τα οχήµατα, µηχανήµατα κ.λπ. που θα 
χρησιµοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση της 
Σύµβασης. 
 
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζηµίωσης, οι όροι και 
προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται µε τα ισχύοντα 
στην ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης (παράγραφος 3.1 του παρόντος). 
 
Εξαιρείται ο όρος: «Η ∆ΕΗ είναι συνασφαλισµένη». 

 
3.5 Ασφάλιση Προσωπικού 

 
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις: 

 
3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου  

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει 
εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. Ειδικότερα για 
το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική 
Νοµοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισµό 
Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα µε την ειδικότητα. 
Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, 
που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία της 
Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στις 
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. 

 
3.5.2 Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου  

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως 
συµβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις 
ανάγκες της Σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλιση των συµβούλων ή 
συνεργατών του, ηµεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων 
προσωπικών ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής 
του. 
 



 

11/13 
 

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες 
και σύµβουλοι του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη 
ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την 
εδώ παραµονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 
Νοµοθεσία. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης 
των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των 
ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πράγµατι οι 
σύµβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων. 

 
 

3.6 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ∆ΕΗ που 
χορηγούνται στον Ανάδοχο  

 
Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραµµένο από 
τον Ανάδοχο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον 
Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή 
την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, 
οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτο. 

 
3.6.1 Αντικείµενο Ασφάλισης  

 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά 
Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα, εφόδια, 
κ.λπ. που χορηγεί η ∆ΕΗ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των 
εργασιών της Σύµβασης.  
 
Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, µηχανήµατα κ.λπ., 
που τυχόν αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
της ∆ΕΗ, από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο 
σηµείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες 
της ∆ΕΗ. 
 

3.6.2 Έκταση Κάλυψης 
 

α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγµή που τα 
υλικά αυτά παραδίδονται από τη ∆ΕΗ στον Ανάδοχο για την 
ενσωµάτωσή τους στη Σύµβαση. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής τους 
στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, είτε 
πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή 
ακόµη απερίφρακτους χώρους που όµως επιτηρούνται από 
ειδικά εντεταλµένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου 
και µέχρι την ενσωµάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ 
ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες 
της ∆ΕΗ.  
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β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωµένα υλικά 
αρχίζει από τη στιγµή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, 
από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ και θα 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραµονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του 
Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και µέχρι 
την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σηµείο 
των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο 
επιστροφή τους στις Αποθήκες της ∆ΕΗ.  

 
γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούµενα υλικά 

στον Ανάδοχο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των 
µεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του 
Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίσης επεκτείνεται 
ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε 
απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή 
πληµµύρα). 

 
δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει µε την υποβολή της 

∆ήλωσης του Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο 
3.6.5. 

 
3.6.3 Όριο Ασφαλιζόµενης Αξίας Υλικών 

 
Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων 
κ.λπ. ιδιοκτησίας ∆ΕΗ που, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 
προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για κάθε χρονική 
στιγµή, προσαυξηµένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και 
στρογγυλευµένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να 
καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης µε τα οποία επιβαρύνονται 
οι κοστολογήσεις των ζηµιωθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις 
που η ∆ΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της 
στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας 
∆ΕΗ που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι µεγαλύτερη της 
προαναφερόµενης ασφαλιζόµενης αξίας, παρέχεται η 
δυνατότητα παρέµβασης της ∆ΕΗ ώστε µε πρόσθετη πράξη να 
καλυφθεί η υφιστάµενη διαφορά. 

 
Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και 
περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζηµιάς, 
βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., µερικής ή ολικής, είναι ίσο µε 
το σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας του χρεωστικού 
υπολοίπου του Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. 
ιδιοκτησίας ∆ΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη 
Σύµβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται 
στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν µπορεί να είναι 
µικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

 
3.6.4 Απαλλαγές 

 
Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ’ ανώτατο ανά 
ζηµιογόνο γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.  
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3.6.5 ∆ιάρκεια Ασφάλισης  

 
Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αναδόχου µε τη ∆ΕΗ 
λήγει µετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του τελευταίου 
υλικού στις αποθήκες της ∆ΕΗ και την υποβολή γραπτής 
∆ήλωσης του Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, 
δεόντως θεωρηµένη από την αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ. 
 

3.6.6 Ζηµιές - Αποζηµιώσεις 
 

Σε περίπτωση ζηµίας ή απώλειας υλικού ο Ανάδοχος 
υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών να την αναγγείλει στην 
Ασφαλιστική Εταιρεία και στην αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ.  
Σε περίπτωση ζηµίας ή απώλειας, ρητά συµφωνείται ότι η 
αποζηµίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ’ 
ευθείας στη ∆ΕΗ, καθαρή και απαλλαγµένη από πάσης φύσεως 
επιβαρύνσεις. 

 

                                                           

 
 
  


