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ΓΖΚΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΙΔΘΣΡΗΚΟΤ Α.Δ. 

ΘΙΑΓΟ ΑΖ ΑΘΔΡΗΛΟΙΑΘΘΟΤ 

 

ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ: ίηηζε ησλ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Θιάδνπ ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ. 

 

 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΓΗΑ ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

 

1. Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. (εθεμήο ΓΔΖ Α.Δ. ή ΓΔΖ ή 
Δπηρείξεζε), Υαιθνθνλδχιε 30, Σ.Θ. 104 32, Αζήλα, πξνζθαιεί 
φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζε 

θιεηζηφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ επηζπλαπηφκελνπ 
ζρεδίνπ ζχκβαζεο, γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ: ίηηζε Δξγαδνκέλσλ ηνπ Θιάδνπ ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ. 

2. Θξηηήξην ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο 
γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο πξφζθιεζεο. 

 

3. Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Δπηρείξεζεο, 
αλέξρεηαη ζε 17.000,00€. Ο Πξνυπνινγηζκφο απηφο απνηειεί ην 

αλψηαην φξην πξνζθνξάο. 

4. Ζ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ θαη ε απνζθξάγηζή ηνπο ζα γίλεη ζηα 

γξαθεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ζηνλ Αζεξηλφιαθθν Υαλδξάο εηείαο 
Ιαζηζίνπ, ζηηο 10-09-2019, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 11:00 (ψξα 
ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ ζα 

ζπζηήζεη ε Δπηρείξεζε, ελψπηνλ εθπξνζψπσλ ησλ πξνζθεξφλησλ, 
εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 

5. ην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ζπκπξάμεηο/ελψζεηο απηψλ), νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 
νπνηαδήπνηε ρψξα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ γηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη απφθνηηνη 

νπνηαζδήπνηε ζρνιήο Καγείξσλ ή βνεζψλ Καγείξσλ (ΗΔΘ, ΟΑΔΓ 
θιπ). 

6. Οη πξνζθέξνληεο δεζκεχνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) κελψλ. Ζ άξζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο, παξέρεη ζηελ Δπηρείξεζε ην δηθαίσκα απνθιεηζκνχ 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ κειινληηθέο δηαδηθαζίεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 



7. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη: 

7.1 Ζ δήισζε λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα 

7.2 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν 

ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα. 

7.3 Αληίγξαθν νπνηαζδήπνηε ζρνιήο καγείξσλ ή βνεζψλ 

καγείξσλ (ΗΔΘ, ΟΑΔΓ θιπ). 

7.4 Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο. 

7.4  Γήισζε πλππεπζπλφηεηαο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο απφ ζχκπξαμε/έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 

8. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Δπηρείξεζεο αξρηθά 
θαζνξίδεη ηε ζεηξά κεηνδνζίαο κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο. 

ηε ζπλέρεηα αμηνινγεί ηππηθά θαη ηερληθά ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη απνδεθηή 
πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηνπ επφκελνπ 
ζε ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθέξνληνο θ.ν.θ. 

 

9. Σπρφλ δηακαξηπξία νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο 
δηαδηθαζίαο, ηίζεηαη ππφςε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Δπηρείξεζεο 

γηα ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο θαηά ηε θάζε ηεο αλάζεζήο ηεο. 

 

10. Σα ηεχρε ηεο Γηαθήξπμεο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ 

ηεχρνπο 2 ηεο Γηαθήξπμεο, δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 
επίζεκεο ηζηνζειίδαο (site) ηεο Δπηρείξεζεο: 
https://eprocurement.dei.gr 1200062449, φπνπ θαη παξέρνληαη νη 

ζρεηηθέο κε ηελ παξαιαβή ηνπο νδεγίεο. 

 

πλεκκέλα: 

- Πξφζθιεζε 

- ρέδην χκβαζεο 

- Σερληθή Πεξηγξαθή 

- Έληππν νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

- Αζθαιίζεηο 

- Τπνδείγκαηα 
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1200062449 
 
ΘΙΑΓΟ ΑΖ ΑΘΔΡΗΛΟΙΑΘΘΟΤ 

 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΔΖ 

Πιεξνθνξίεο: Κακαληάθε Γέζπνηλα 
Σειέθσλν: 2843063074 
Fax: 2843029247 

email: d.mamantaki@dei.com.gr 
ΑΦΚ:090000045 ΓΟΤ: ΦΑΔ ΑΘΖΛΩΛ 

 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΓΝΣΝ 

ΔΠΩΛΤΚΗΑ: 
Γηεχζπλζε: 
Σειέθσλν: Fax: 

email:  
ΑΦΚ: ΓΟΤ: 

 
Πρεηηθά: 
Αξηζκφο Αίηεζεο: 1200062449 

Θάιπςε: Κεξηθή   Σειηθή    Οιηθή  
Αίηεζε Σηκψλ: 

Ζκεξνκελία Πξνζθνξψλ:  
Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο: 
Αμία: 
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ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
(ΥΔΓΗΟ) 

  

 
ηνλ Αζεξηλάιαθθν ζήκεξα ηελ ………… κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

 
α) ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ επσλπκία Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ., θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ΓΔΖ ΑΔ (εθεμήο ΓΔΖ ή 

Δπηρείξεζε), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Υαιθνθνλδχιε 30, Σ.Θ. 
104 32, φπσο ελ πξνθεηκέλσ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ Γ/ληή ηνπ 

Θιάδνπ ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ θχξην Ληθφιαν Καλαθαλάηα, θαη 
 

β) ηνπ δεχηεξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ………… (εθεμήο Αλάδνρνο), πνπ 
εδξεχεη ………… θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απφ 
ηνλ ………………………………………….., 

 
ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά, ρσξίο 

θακία επηθχιαμε ηα αθφινπζα: 
 
1. Αληηθείκελν 

 
Κε ηε χκβαζε απηή ε Δπηρείξεζε αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ έγθαηξε, έληερλε, άξηηα, 
νηθνλνκηθή θαη αζθαιή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ «ίηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Θιάδνπ ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ». 
 

Αλαιπηηθά ην πκβαηηθφ Σίκεκα θαη νη ηηκέο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
 

 
 

Δίδνο 

α/α 
Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ Κνλάδα Πνζφηεηα 

Σηκή 
Κνλάδαο 
ζε ΔΤΡΩ 

πλνιηθή 
Σηκή 

ζε ΔΤΡΩ 

Α/Α ίηηζε ησλ 

Δξγαδνκέλσλ ηνπ 
Θιάδνπ ΑΖ 
Αζεξηλφιαθθνπ 

ΚΖΛΑ 12   

 
 
 

 
 

χλνιν (αξηζκεηηθψο): 

χλνιν (νινγξάθσο): 

 

2. Ρηκέο 
 
Οη ηηκέο κνλάδαο ή ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα είλαη ζηαζεξέο/φ θαη δελ 

ππφθεηληαη/ηαη ζε νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή/αλαζεψξεζε. 
 

ην πκβαηηθφ Σίκεκα πεξηιακβάλεηαη θάζε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, 
ηνπ δεκνζίνπ ή ηξίηνπ, ζρεηηθή κε απηή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη δελ 
πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 

Δηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ηα νπνία επηβαξχλεηαη ν 



Αλάδνρνο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θξάηεζε 0,06% ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία ππνινγίδεηαη 
επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο χκβαζεο. 
 

3. Ρόπνο, ηξόπνο θαη ρξόλνο παξνρήο ππεξεζηώλ. Δθπξνζώπεζε 
ηεο Δπηρείξεζεο 

 
Κε ηε χκβαζε απηή ε ΓΔΖ Α.Δ. / Θιάδνο ΑΖ Αζεξηλνιάθθνπ 
αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ 

έγθαηξε θαη άξηηα παξνρή ηεο ππεξεζίαο ‘’ίηηζε Δξγαδνκέλσλ ΑΖ 
Αζεξηλνιάθθνπ’’. 

 
ηελ έλλνηα ηεο ππφςε Παξνρήο Τπεξεζίαο πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά 

νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλεκκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή ησλ 
Δξγαζηψλ. 
 

Αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο ΓΔΖ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 
ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζε φια ηα ζηάδηα 

πινπνίεζεο απηήο απφ ηνλ Αλάδνρν …………  
Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηεο/ησλ σο άλσ Γηεχζπλζεο/εσλ θαη ηνπ 
εθπξνζψπνπ ηεο Δπηρείξεζεο, είλαη ηα αθφινπζα:  

 
- Γηεχζπλζε …… 

Σαρ. Γ/λζε:  …… 
Ολνκαηεπψλπκν: …… 
Σειέθσλν: +30 …… 

Φαμ: +30 …… 
e-mail: ………….@dei.com.gr  

 
 

 

 
4. Ξνηληθέο Οήηξεο 

 
Ο Αλάδνρνο, γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα κε εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία, εθηφο απφ αλσηέξα βία 
ή ππαηηηφηεηα ηεο ΓΔΖ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηελ 

Δπηρείξεζε σο ζπκθσλεκέλε πνηληθή ξήηξα Πνηληθή Ρήηξα γηα θάζε 
εκέξα ίζε κε πελήληα επξψ (€ 50). 
 

Απηή ε πνηληθή ξήηξα έρεη σο αλψηαην φξην ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 
ηνπ ζπλνιηθνχ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 

Ζ Δπηρείξεζε παξαθξαηεί ην πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο απφ ηηο νθεηιέο 
ηεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ή απφ ηελ Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο αλ πξνβιέπεηαη ή θαη απφ ηα δχν. 

 
 

 
5. Δγγύεζε Θαιήο Δθηέιεζεο 

 
i Ο Αλάδνρνο σο Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο θαηέζεζε ζηελ Δπηρείξεζε 
ζήκεξα, ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αξηζκφο …… πνπ εμέδσζε ………… γηα 

ην πνζφ ησλ .......... Δπξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 
ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 

mailto:@deddie.%20gr


Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο παξέρνληαη κε ηε κνξθή Δγγπεηηθψλ 

Δπηζηνιψλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη κε δαπάλεο ηνπ Πξνκεζεπηή, 
ζχκθσλα κε αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηεο Δπηρείξεζεο, ηνπο φξνπο, ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη ην πνζφ πνπ θαζνξίδνληαη ζην πκθσλεηηθφ ή 

ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο 
επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 
Γίλεηαη δεθηή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιή Δθηέιεζεο (ΔΔΘΔ), ζχκθσλα 
κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα ηεο Δπηρείξεζεο, ε νπνία λα έρεη 

εθδνζεί απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016 ή θνξείο, ηεο απνδνρήο ηεο ΓΔΖ, ηηο 
νπνίεο ε Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα αξλεζεί αδηθαηνιφγεηα, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζε ρψξα ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη έρνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απηφ ην δηθαίσκα. 
 

Κπνξεί επίζεο λα εθδίδεηαη απφ ην Σακείν Κεραληθψλ Δξγνιεπηψλ 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ.Κ.Δ.Γ.Δ.) ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 
 

Ζ Δπηρείξεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δηθαηνχηαη λα θεξχμεη θαηαπεζνχζα 
ηελ ΔΔΘΔ, κεξηθά ή νιηθά, ιφγσ νπνηαζδήπνηε απαίηεζήο ηεο θαηά 
ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε χκβαζε. 

 
Αλ δελ ππάξρεη ιφγνο γηα ηελ θαηάπησζή ηεο, ε Δπηζηνιή απηή 

επηζηξέθεηαη ζηνλ εθδφηε ηεο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά 
απφ ηελ πιήξε θαη νινζρεξή εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ εθπιήξσζε 
φισλ αλεμαηξέησο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη κεηά απφ 

ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ. 

 
6. Νξγάλσζε - Έιεγρνο πεξεζηώλ 

 

 
6.1 Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ππφθεηηαη ζην 

ζπλερή γεληθφ έιεγρν ηεο Δπηρείξεζεο ή άιισλ πξνζψπσλ πνπ 
έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ Δπηρείξεζε γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

6.2 Ζ Δπηρείξεζε, αλ απφ ηνλ έιεγρν, πνπ αζθεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 
απηφ, ζεσξήζεη αηηηνινγεκέλα φηη ε κέζνδνο εξγαζίαο ή ην 

πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί o Αλάδνρνο δελ είλαη 
επαξθή ή θαηάιιεια ή δελ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα, 
Θαλνληζκνχο, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο νδεγίεο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη ε ηέιεηα, νηθνλνκηθή, εκπξφζεζκε, αζθαιήο θαη 
απφιπηα ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο παξνρή ππεξεζηψλ, 

έρεη ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη o Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εληνιέο απηέο, ρσξίο λα 

δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε πιεξσκή ή αχμεζε ησλ ηηκψλ. 
  

Ζ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ Δπηρείξεζε κε θαλέλα ηξφπν δελ 

ειαηηψλεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 



7. Ρξόπνο θαη ρξόλνο πιεξσκήο 

 
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηελ 30ε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία 
πηζηνπνίεζεο απφ ηελ Δπηρείξεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ Σηκνινγίνπ, εθφζνλ ν Αλάδνρνο 
πξνζθνκίζεη πξηλ απφ ηελ πιεξσκή Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

(εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία) θαη νπνηνδήπνηε 
άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηελ 
ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

 
8. Ρξνπνπνίεζε Πύκβαζεο θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο 

 
Οη αληηζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη, είηε ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

αθξηβνχο πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ είηε ιφγσ απξφβιεπησλ 
πεξηζηάζεσλ, ελδέρεηαη λα απμνκεησζεί ε πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 
κέρξη ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπο, ρσξίο λα 

έρεη ν Αλάδνρνο ην δηθαίσκα λα απμήζεη ηηο ηηκέο κνλάδαο ή λα εγείξεη 
άιιεο απαηηήζεηο» 

Κε κέξηκλα θαη επζχλε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 
ηίκεκα (αξρηθφ θαη πξνζαχμεζε) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε θακία 
πεξίπησζε ηηο 30.000 € 

 
9. Διαηηώκαηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

 
ε θάζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη 
κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο, απηέο είλαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηρείξεζεο 

ηεθκεξησκέλα ειαηησκαηηθέο, αηειείο ή αθαηάιιειεο ή δελ πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά δελ ζπκθσλνχλ κε εθείλα 

πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε, ε αξκφδηα Τπεξεζία δηθαηνχηαη, κε 
έγγξαθε εληνιή ηεο, λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ζε 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, ή πξφζζεηε εξγαζία ηελ νπνία θξίλεη 

απαξαίηεηε. 
 

10. Ξηζηνπνίεζε θαη Ξαξαιαβή πεξεζηώλ  
 
10.1 Κεηά ηελ πεξάησζε ησλ ππεξεζηψλ δηελεξγείηαη ε παξαιαβή ηνπο 

απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 
 

10.2 Σν αξκφδην φξγαλν παξαιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 
θάθειν ηεο χκβαζεο θαη δηελεξγψληαο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

ζρεηηθνχο ειέγρνπο. Θαηαγξάθεη ηηο δηαπηζηψζεηο θαη 
παξαηεξήζεηο ηνπ, ηδίσο γηα ηα ηπρφλ ειαηηψκαηα, θαζψο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ γηα ηε δηεπζέηεζε φισλ ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ 
πξνθχπηνπλ. 

 

10.3 Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο κπνξεί, παξά ηηο δηαπηζηψζεηο θαη 
παξαηεξήζεηο ηνπ, λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαιαβή ησλ 

ππεξεζηψλ, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή φια ηα δηθαηψκαηα ηεο 
Δπηρείξεζεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ζα 

δηαηεξεζνχλ έσο φηνπ ηα ειαηηψκαηα, ηα νπνία εμαθξηβψζεθαλ 
απφ ην αξκφδην φξγαλν, απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, σο απνηέιεζκα ησλ δηαπηζηψζεψλ ηεο, ην 
αξκφδην φξγαλν ζεσξήζεη απαξαίηεην λα αλαβάιεη ηελ παξαιαβή 



κέρξη ηε δηεπζέηεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εθθξεκνηήησλ, ζα ην 

δειψζεη ζηνλ Αλάδνρν θαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο ζα 
επαλαιεθζεί, κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο ηεο 

Δπηρείξεζεο. 
 

Ζ Παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί κε ηελ έθδνζε ηεο 
αληίζηνηρεο Βεβαίσζεο.  

 

11. Δπζύλεο Αλαδόρνπ 
 

11.1 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη: 

α. γηα ηελ άξηηα, πιήξε, εκπξφζεζκε, έληερλε θαη ζχκθσλε πξνο 

ηνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο, παξνρή 
ησλ ππεξεζηψλ, 

β. γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο απηψλ, 

γ. έλαληη ηξίησλ, έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο, θαζψο 
θαη έλαληη ηνπ δηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα δεκηέο γεληθά, ζηηο 

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεκηέο ζε ηδηνθηεζία, νη 
ζσκαηηθέο βιάβεο ή θαη ζάλαηνο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, 
αθφκε θαη απηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 
 

11.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη εληφο επιφγνπ 
πξνζεζκία ηηο δεκηέο πνπ πξνθάιεζε ή λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθέο 
απαιιαθηηθέο απνδείμεηο ησλ δεκησζέλησλ, άιισο ζα γίλεηαη 

ηζφπνζε παξαθξάηεζε απφ ηηο πιεξσκέο ηνπ. 
 

11.3 Ζ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο, δελ 
θέξνπλ θακηά επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα δεκηέο πνπ νθείινληαη 
ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, 

φπσο θαη γηα θάζε ηπρφλ ζαλαηεθφξν ή φρη αηχρεκα πνπ ήζειε 
ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο, ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε θάζε 

ηξίην θαηά ηελ παξνρή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 

11.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη απζηεξά πξνο ηνπο 

ηζρχνληεο ζηελ Διιάδα ζρεηηθνχο Λφκνπο, Γηαηάγκαηα, 
Θαλνληζκνχο θαη Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο, θαζψο θαη πξνο ηηο 

νδεγίεο ηεο ΓΔΖ. 
 

11.5 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο 

έλαληη ηεο ΓΔΖ, γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο σο πξνο ην 

απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, σο πξνο ην πξνζσπηθφ 
ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε 
απηνχο ηξίηνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζην πιαίζην 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ή/θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Τπεξγνιάβνπ θαζψο θαη γηα ηνπο 
ζπλεξγαδφκελνπο κε απηνχο ηξίηνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο, 
λα πξνζθνκίδεη εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο ζην αξκφδην γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο φξγαλν 

ηεο ΓΔΖ νπνηνδήπνηε έγγξαθν ηνπ δεηεζεί πνπ είλαη πξφζθνξν 
λα απνδείμεη ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 



λνκνζεζίαο, φπσο Έληππα Αλαγγειίαο Πξφζιεςεο (Δ3), Πίλαθεο 

Πξνζσπηθνχ (Δ4), Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ), 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πιεξσκήο απηψλ απνθιεηζηηθά κέζσ 
Σξαπεδψλ, θσηναληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θ.ιπ. 

 
11.6 Ο Αλάδνρνο ή/θαη ν Τπεξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ φια ηα θαηάιιεια Κέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΚΑΠ) αλαιφγσο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

11.7 Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ Τπεξγνιάβνπ, 
θαζψο θαη ζπλεξγαδφκελνη κε απηνχο ηξίηνη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 
απαζρφιεζήο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλν θαηά ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, 
εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, λα θνξά εληαία θαη 
αλαγλσξίζηκε ελδπκαζία (ζηνιή) κε ηα δηαθξηηηθά ηεο εηαηξείαο 

ηνπ Αλαδφρνπ ή θαη ηνπ Τπεξγνιάβνπ θαη λα θέξεη ζε εκθαλή 
ζέζε θάξηα κε θσηνγξαθία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ, απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε εηδηθφηεηά ηνπ. 
 

11.8 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, 
ε Δπηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ηε δηαθνπή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζε 
θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα θαιχςεη κε δαπάλεο ηνπ 
νπνηαδήπνηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζή ηεο (επηβνιή 

πξνζηίκσλ, δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, απνδεκηψζεηο ππέξ ηξίησλ 
θ.ιπ.).  

Οη πην πάλσ επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ δελ είλαη πεξηνξηζηηθέο θαη δελ 
κεηψλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ε απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε, σο 
εξγνδφηε, ζηα ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

θαη ησλ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 
 

11.9 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα 
εζληθή θαη ελσζηαθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο χκβαζεο θαη 

δελ κεηψλεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ε επζχλε ηνπ απηή. 

 
 

12. πνθαηάζηαζε - Δθρώξεζε 
 

Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ζηελ εθηέιεζε 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε χκβαζε, νχηε λα 
εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο 

δηθαηψκαηά ηνπ απφ απηήλ, ρσξίο λα έρεη γηα απηφ εηδηθή γξαπηή 
ζπλαίλεζε ηεο Δπηρείξεζεο. 

 
 

 
13. Αλσηέξα Βία 

 

Πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ζεσξνχληαη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Αλαδφρνπ θαη πνπ ζα ήηαλ 



αλαπφηξεπηα φπνηεο πξνζπάζεηεο θη αλ έθαλε. Πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 

βίαο ππνπξνκεζεπηψλ θαη ππεξγνιάβσλ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ζεσξνχληαη 
πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο γηα ηνλ Αλάδνρν. 
Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθφ ηνπ ζηελ 

Δπηρείξεζε ακέζσο θαη πάλησο, ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) κέξεο απφ 
ηελ εκθάληζή ηεο, θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα επεξεάζεη απηή ηε χκβαζε, αιιηψο δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα ηελ 
επηθαιεζζεί. 
 

14. Ξαξάβαζε Πύκβαζεο - Θαηαγγειία  
 

ε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο ηεο 
πκβάζεσο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο, 

αλσηέξαο βίαο ή ηελ θαζπζηέξεζε ηεο παξαδφζεσο ησλ ππεξεζηψλ, 
γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε παξαπάλσ παξάγξαθνο 4, ε Δπηρείξεζε έρεη ην 
δηθαίσκα λα ηελ θαηαγγείιεη θαη ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα 

απνδεκηψζεη ηελ Δπηρείξεζε γηα θάζε ζεηηθή δεκία πνπ ηνπ πξνθάιεζε 
κε απηή ηελ παξάβαζε κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ε Δπηρείξεζε ζα 

απνδείμεη φηη ππέζηε ηέηνηεο ζεηηθέο δεκηέο θαη φηη ε ζπλνιηθή 
επηβάξπλζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πκβάζεσο. Ζ απνδεκίσζε απηή είλαη αλεμάξηεηε 

θαη επηπιένλ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε ησλ 
ππεξεζηψλ. 

 
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε Δπηρείξεζε έρεη αθφκε θαη ην δηθαίσκα λα 
αμηψζεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

κε έγγξαθε αλαθνίλσζή ηεο ζε απηφλ λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε 
ρσξίο ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηνλ Αλάδνρν θαη ρσξίο λα ηεξήζεη 

νπνηαδήπνηε πξνζεζκία. 
 
Ζ θαηαγγειία απηήο ηεο χκβαζεο απφ ηελ Δπηρείξεζε επηθέξεη θαη ηελ 

θαηάπησζε ηεο ηπρφλ Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο, αιιά ν Αλάδνρνο 
έρεη ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε ζεηηθή δεκηά ηεο Δπηρείξεζεο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ή φρη απηήο ηεο εγγπήζεσο. 
 
15. Ιύζε Πύκβαζεο 

 
Ζ Δπηρείξεζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, δηθαηνχηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, λα αηηεζεί ηε ιχζε απηήο νιηθά 
ή κεξηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Αλάδνρν, 
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη 

ζηελ εηδνπνίεζε, σο εκεξνκελία ιχζεο ηεο. 
 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηρείξεζε ζα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο 
δαπάλεο ζηηο νπνίεο ν ηειεπηαίνο ππνβιήζεθε πξάγκαηη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

ιχζεο, κεηά απφ αθαίξεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο πνπ ήδε παξέιαβε θαη πιήξσζε ε Δπηρείξεζε. 

 
Ζ χκβαζε κπνξεί λα ιπζεί αηηηνινγεκέλα αδεκίσο θαη γηα ηα δχν 

κέξε, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή 
εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πην πάλσ παξάγξαθν. 

 

16. Δπίιπζε δηαθνξώλ 
 



ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζα θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα επηιχζεσο ησλ δηαθνξψλ απφ εθπξνζψπνπο ηνπο. 
Αλ απηή ε δηαπξαγκάηεπζε, πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, δελ 
ηειεζθνξήζεη, ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά ζηα 

δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. 
 

17. Αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο 
 

Ο Αλάδνρνο πέξαλ απφ ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, είλαη ππνρξεσκέλνο, λα ζπλνκνινγήζεη 
κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο απνδνρήο ηεο ΓΔΖ, ηελ νπνία ε 

Δπηρείξεζε δελ κπνξεί λα αξλεζεί αδηθαηνιφγεηα, λα δηαηεξεί θαη λα 
παξαθνινπζεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην ηεχρνο «Αζθαιίζεηο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ» ηηο: 
 Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο (παξαγξ. 3.3. ηνπ Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ) 
 Αζθάιηζε Πξνζσπηθνχ (παξαγξ. 3.6. ηνπ Σεχρνπο Αζθαιίζεσλ) 

 
 

18. Ηζρύο Πύκβαζεο 
 

 Ζ χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφ 

ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο  
 Ζ χκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε δχν πξσηφηππα αληίηππα απφ ηα 

νπνία ην έλα πήξε ε ΓΔΖ θαη ην άιιν ν Αλάδνρνο 
 
  

 
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ  

  
  
 ΓΗΑ ΣΟΛ ΑΛΑΓΟΥΟ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
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ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ Α.Δ. 
ΘΙΑΓΝΠ ΑΖΠ ΑΘΔΟΗΛΝΙΑΘΘΝ 
 

Ξαξνρή πεξεζηώλ 1200062449 : ΠΗΡΗΠΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΑΖΠ 
ΑΘΔΟΗΛΝΙΑΘΘΝ  

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

1. ΓΔΛΗΘΑ  
Ζ Παξνρή Τπεξεζίαο αθνξά  ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κάγεηξα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ ΑΔ/ ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ, ζηνλ Αζεξηλφιαθθν.  

 
Ο Αλάδνρνο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζα ελεκεξσζεί απφ ην 

αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ:  
 Γηα ηελ ιεηηνπξγία (θαλνληζκνί, δηαδηθαζίεο θιπ) ηνπ εζηηαηνξίνπ  
 Γηα ηελ ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ  

 
2.  ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  

Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ  Αλαδφρνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 
εζηίαζεο γηα πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΖ Αζεξηλνιάθθνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ηαζκνχ ζηνλ Αζεξηλφιαθθν. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ππφ 

ηελ επίβιεςε θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.   
O Αλάδνρνο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο νθείιεη:  

 
 Λα κεξηκλά γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πιηθψλ θαη 

γηα ηε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ. 
 Λα παξέρεη θαζεκεξηλά έλα γεχκα (εξγάζηκεο εκέξεο) ζχκθσλα κε ηελ 

ΚΖΛΗΑΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΗΣΗΖ πνπ εθδίδεη ν ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ. 

 Λα θάλεη ππνινγηζκνχο γηα ηελ πνζφηεηα ησλ πιηθψλ ζηελ παξαζθεπή 
ηνπ θαγεηνχ 

 Λα παξαζθεπάδεη θαγεηά ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο (θνπή 
πίηαο θιπ)  

 Λα κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη  

 Λα θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ζηε θνπδίλα 

 Λα πξνεηνηκάδεη πιήξσο ην ρψξν ηνπ εζηηαηνξίνπ πξηλ ηελ πξνζέιεπζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην κεζεκεξηαλφ γεχκα ζηηο 12.00 (ηαθηνπνίεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζηξψζηκν ηξαπεδνκάληηισλ θ.ι.π) 

 Λα ηεξεί απζηεξά φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη γεληθά φινπο ηνπο 
θαλφλεο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. 
 Λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα επηηξνπή πξνκεζεηψλ ηνπ Θέληξνπ 

Σξνθνδνζίαο Θιηκαθίνπ ηνπ ηαζκνχ γηα ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ζε 

ηξφθηκα θαη είδε θπιηθείνπ, φπσο επίζεο θαη ην απαξαίηεην χςνο ησλ 
απνζεκάησλ ηνπο πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη  ζην ηαζκφ. 

 Nα παξέρεη  ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ 
ζπληεξήζεσλ (12  Θπξηαθέο αλά έηνο)  

 Λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΖ ππεξεζίεο θπιηθείνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαιιεηκάησλ ηνπ ηαζκνχ. (παξαζθεπή  
ζάληνπηηο, θξνπαζάλ,θιπ) 

 
Σα πιηθά ζην ζχλνιν ηνπο (είδε θπιηθείνπ θαη παξαζθεπήο θαγεηνχ) ζα 
δηαηίζεληαη απφ ηνλ ηαζκφ. 

Ζ ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε επζχλε ηνπ Θέληξνπ 
Σξνθνδνζίαο Θιηκαθίνπ ηνπ ΑΖ Αζεξηλνιάθθνπ. 



 

Θάζε κήλα ζα θαζνξίδεηαη ην κελνχ αλά εκέξα, θαη θάζε κέξα ζα 
νξηζηηθνπνηείηαη ν αξηζκφο ησλ γεπκάησλ.  
Ζ κεηαθίλεζε απφ ηνλ αλάδνρν κε ππεξεζηαθφ κέζν κεηαθνξάο ζα 

επηηξέπεηαη. 
Ο αξηζκφο ησλ γεπκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη εκεξεζίσο θπκαίλεηαη απφ 20 

έσο 45. 
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      ΓΔΘ / ΑΖΠ ΑΘΔΟΗΛΝΙΑΘΘΝ 

  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ:  1200062449 

      ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ: Πίηηζε Δξγαδνκέλσλ ηνπ Θιάδνπ ΑΖΠ Αζεξηλόιαθθνπ 

      

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΔΟΓΝ  
ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ  

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ 

(ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΑ) EURO 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

(ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΑ)                                       

EURO 

1 

ΗΣΗΖ ΣΩΛ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ ΣΟΤ ΘΙΑΓΟΤ ΑΖ 

ΑΘΔΡΗΛΟΙΑΘΘΟΤ 

 

ΚΖΛΑ 12     

    

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ:   

  
 

   

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 
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1. Γεληθνί Όξνη Αζθάιηζεο 

 

2. Γεληθνί Όξνη Αζθαιηζηεξίσλ πκβνιαίσλ 

 

3. Δηδηθφηεξν πεξηερφκελν Αζθαιηζηεξίσλ 

 

3.1. Αζθάιηζε Θαηά Παληφο Θηλδχλνπ 

 

3.2. Αζθάιηζε Θαηά Θηλδχλσλ απφ Σπραία Πεξηζηαηηθά θαη Αλσηέξα Βία 

 

3.3. Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ 

 

3.4. Αζθάιηζε Κεηαθνξάο 

 

3.5. Αζθάιηζε Ορεκάησλ, Κεραλεκάησλ θιπ. 

 

3.6. Αζθάιηζε Πξνζσπηθνχ 

 

3.7. Αζθάιηζε Τιηθψλ ΓΔΖ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ Αλάδνρν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Α Π Φ Α Ι Η Π Δ Η Π 

 

 

1. Γεληθνί Όξνη Αζθάιηζεο 

 

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ αζθαιίζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Άξζξν 38 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζνη 

γεληθνί φξνη : 

 

1.1. Θαηά ηε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ Αζθαιηζηεξίσλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ Λφκσλ, Λνκνζεηηθψλ 

Γηαηαγκάησλ, Θαλνληζκψλ θιπ. πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ 

Διιάδα. 

 

1.2. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θιπ. ησλ Αζθαιηζηεξίσλ. Οη 

παξερφκελεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, 

απαιιαγέο θιπ. ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ΓΔΖ. 

 

1.3. Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ηδηαίηεξα ζε 

φηη αθνξά ζηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηα ζρεηηθά Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα, εμαηξέζεηο, 

εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. Ο Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα, πέξαλ απφ ηα 

πνζά θάιπςεο ησλ Αζθαιηζηεξίσλ. 

 

1.4. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζα ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ σο κε 

ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηε ΓΔΖ, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη, ζην φλνκα θαη κε 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ηα απαηηνχκελα Αζθαιηζηήξηα θαη λα παξαθξαηήζεη (εληφθσο 

κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ηηο 

νθεηιφκελεο ζε απηφλ πιεξσκέο, είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ ηελ 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιέζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο 

αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε ΓΔΖ, γηα λα απνθχγεη 

ελδερφκελε αθχξσζή ηνπο, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα παξαθξαηήζεη ηα αληίζηνηρα πνζά σο αλσηέξσ. 

Ζ ΓΔΖ επίζεο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο λα παξαθξαηεί απφ νθεηιφκελεο 

πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ θάζε πνζφ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο 

αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ. πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηνπο φξνπο ησλ 

ελ ιφγσ Αζθαιηζηεξίσλ. 

 

1.5. ε πεξίπησζε πνπ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία, κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλνκνιφγεζε ηα 

ζρεηηθά Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα, παξαιείςεη ή αξλεζεί (κεξηθά ή νιηθά) λα 

θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά θιπ., γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν 

Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο 

δεκηάο ή βιάβεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ε ΓΔΖ δηθαηνχηαη λα 

παξαθξαηήζεη απφ νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ ή εγγχεζή ηνπ ηα πνζά νπνηαζδήπνηε 

θχζεο, πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ 

δεκίαο ή βιάβεο. 

 

2. Γεληθνί Όξνη Αζθαιηζηεξίσλ πκβνιαίσλ 

 



 

ηα Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα πνπ ζα θαηαξηίζεη ν Αλάδνρνο κε ηηο Αζθαιηζηηθέο 

Δηαηξίεο γηα θάιπςε ησλ Αζθαιίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 38 ησλ Γεληθψλ 

Όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη : 

 

2.1. Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ζηελ έλλνηα ηεο ιέμεο "Αλάδνρνο" πεξηιακβάλεηαη 

θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 

απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ην ππφςε Έξγν, θαζψο επίζεο θαη νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη 

Τπνπξνκεζεπηέο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

2.2. Ζ ΓΔΖ ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελε. 

 

2.3. Σα ελ ιφγσ Αζθαιηζηήξηα δε δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή ιήμνπλ 

ρσξίο ηε γξαπηή, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξηλ απφ ηξηάληα (30) εκέξεο, ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηε ΓΔΖ 

(ΓΔΖ/ΓΟΙ, Αζήλα). 

 

2.4. Ο Αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ΓΔΖ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο απ' απηφλ ζε 

ζρέζε κε ηα πνζά πνπ ηνπ έρεη θαηαβάιεη (κε εμαίξεζε ηηο πξνθαηαβνιέο έλαληη 

ηζφπνζσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή άιισλ εγγπήζεσλ πνπ απνδέρηεθε ε ΓΔΖ), 

ππνρξεψλεηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηφζν ζην Θαηά 

Παληφο Θηλδχλνπ φζν θαη ζηα άιινπ ηχπνπ Αζθαιηζηήξηα, πνπ θαιχπηνπλ ην ίδην ην 

Έξγν, ηνλ εμήο Δηδηθφ Όξν: 

 

’’ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ : 

 

α. Πξνθεηκέλνπ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά 

θιπ. απνδεκίσζε πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΔΖ. 

 

β. Δθφζνλ ε ΓΔΖ δελ παξέρεη ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, ε 

απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 

απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηε ΓΔΖ, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθή ή 

άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) θαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία 

απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηε ΓΔΖ, 

κεηά απφ αίηεζή ηεο. 

 

Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηε ΓΔΖ θαη' νπδέλα ηξφπν ηνλ 

απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, 

πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηε ΓΔΖ.’’ 

 

 

3. Δηδηθφηεξν πεξηερφκελν Αζθαιηζηεξίσλ πκβνιαίσλ 

 

ηα Aζθαιηζηήξηα πκβφιαηα, πνπ ππνρξενχηαη λα ζπλάςεη ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη αθφινπζνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο : 

 

 

3.1. Αζθάιηζε ΘΑΣΑ ΠΑΛΣΟ ΘΗΛΓΤΛΟΤ 

 

3.1.1. Δηδηθνί Όξνη 

 

Σν αζθαιηζηήξην ΘΑΣΑ ΠΑΛΣΟ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, 15 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ 

ηφπν ηνπ Έξγνπ (νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν ζπκβεί πξψηα), ζηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ. 

 



 

Σν Αζθαιηζηήξην θαη ε Βεβαίσζε Αζθάιηζεο (COVER NOTES) θπιάζζνληαη ζηε ΓΔΖ 

(ΓΔΖ/ΓΟΙ, Αζήλα). 

 

 

3.1.2. Αληηθείκελα αζθάιηζεο 

 

α. Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ Έξγνπ (Δμνπιηζκφο, πιηθά, εξγαζίεο θιπ) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο χκβαζεο, αλαζεσξήζεσλ 

ή/θαη αλαπξνζαξκνγψλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) ηνπ αξρηθνχ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 

Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο ή 

θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν 

ή αηηία πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ απφ αλσηέξα βία, ηπραία πεξηζηαηηθά (θαζψο 

επίζεο απφ ιαλζαζκέλε κειέηε (FAULTY DESIGN), ιαλζαζκέλε θαηαζθεπή 

(MANUFACTURER'S RISK), ειαηησκαηηθά πιηθά, ιαλζαζκέλε εξγαζία, θιπ., εθφζνλ 

δεηεζεί ε θάιπςε ησλ θηλδχλσλ απηψλ απφ ηε ΓΔΖ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο 

Δηδηθνχο Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο) κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλήζσο εμαηξνχληαη 

θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε Αζθαιηζηήξηα ΘΑΣΑ ΠΑΛΣΟ ΘΗΛΓΤΛΟΤ (π.ρ. 

πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, ιατθή εμέγεξζε, επαλάζηαζε, θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ 

ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, θιπ.). 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία 

ηνπ Έξγνπ θαη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθαιίζεσο. 

 

β. Οη κφληκεο, κε κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ. Ζ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε 

απψιεηαο ή δεκίαο θιπ. (εμαηξνπκέλσλ ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ 

βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 

 

γ. Σα θάζε είδνπο πιηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηε ΓΔΖ γηα λα ελζσκαησζνχλ ζην Έξγν. 

 

3.1.3. Γηάξθεηα αζθάιηζεο 

 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη, είηε κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, είηε 

ζπγρξφλσο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε 

πνην απφ ηα δχν ζπκβεί πξψηα θαη ζα ιήγεη, είηε κε ηελ εκεξνκελία ηεο 

βεβαησκέλεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (γηα Έξγα Πνι. Κερ.), είηε κε ηελ 

εκεξνκελία ηεο Έλαξμεο ηεο Δκπνξηθήο Ιεηηνπξγίαο (γηα Έξγα Ζ/Κ εμνπιηζκνχ). 

 

Απφ ηελ εκεξνκελία απηή αξρίδεη ε εθηεηακέλε θάιπςε ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο 

(extended maintenance period) ε νπνία ζα ιήγεη ηελ εκεξνκελία πνπ ζεσξείηαη φηη 

ζπληειείηαη ε Πξνζσξηλή Παξαιαβή. 

 

3.2. Αζθάιηζε ΔΛΑΛΣΗ ΘΗΛΓΤΛΩΛ απφ Σπραία Πεξηζηαηηθά θαη Αλσηέξα Βία 

 

3.2.1. Δηδηθνί Όξνη 

 

Σν ή ηα Αζθαιηζηήξηα πνπ ζα εθδνζνχλ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, 15 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηεο βεβαησκέλεο πεξάησζεο ησλ 

εξγαζηψλ (γηα έξγα Πνι. Κερ.) ή ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηεο Έλαξμεο ηεο 

Δκπνξηθήο Ιεηηνπξγίαο (γηα έξγα Ζ/Κ εμνπιηζκνχ), ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηεο 

ΓΔΖ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ 

δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηεο βεβαησκέλεο πεξάησζεο 

ησλ εξγαζηψλ (γηα έξγα Πνι. Κερ.) ή ηελ εκεξνκελία Έλαξμεο ηεο Δκπνξηθήο 

Ιεηηνπξγίαο (γηα έξγα Ζ/Κ εμνπιηζκνχ) Βεβαηψζεηο Αζθάιηζεο (COVER NOTES) γηα 



 

ηηο αζθαιίζεηο πνπ ζα ζπλνκνινγεζνχλ αξγφηεξα θαη ζα θαιχπηνπλ ην Έξγν γηα 

θηλδχλνπο απφ Αλσηέξα Βία θαη Σπραία Πεξηζηαηηθά καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο 

ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ. 

 

Σν Αζθαιηζηήξην θαη ε Βεβαίσζε Αζθάιηζεο (COVER NOTES) θπιάζζνληαη ζηε ΓΔΖ 

(ΓΔΖ/ΓΟΙ, Αζήλα). 

 

3.2.2. Αληηθείκελν αζθάιηζεο 

 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ (νπζηαζηηθά απνπεξαησκέλνπ) Έξγνπ έλαληη θηλδχλσλ απφ 

Αλσηέξα Βία θαη Σπραία Πεξηζηαηηθά (π.ρ. ζεηζκφ, θσηηά θιπ.) 

 

3.2.3. Γηάξθεηα αζθάιηζεο 

 

Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο βεβαησκέλεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (γηα έξγα Πνι. 

Κερ.) ή ηελ εκεξνκελία ηεο Έλαξμεο ηεο Δκπνξηθήο Ιεηηνπξγίαο (γηα έξγα Ζ/Κ 

εμνπιηζκνχ), κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζεσξείηαη φηη ζπληειείηαη ε Πξνζσξηλή 

Παξαιαβή. 

 

 

 

3.3. Αζθάιηζε ΑΣΗΘΖ ΔΤΘΤΛΖ ηνπ Αλαδφρνπ Έλαληη Σξίησλ 

 

3.3.1. Δηδηθνί Όξνη 

 

Σν Αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ 

Έξγνπ (νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν ζπκβεί πξψηα) ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηεο 

ΓΔΖ. 

 

Σν ή ηα Αζθαιηζηήξηα Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ, πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα 

ηελ θάιπςε ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ ηεο εθηέιεζεο απ' απηφλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή άιιεο εξγαζίαο ζρεηηθήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε δχν αληίηππα πέληε 

(5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θιπ. 

 

Σν Αζθαιηζηήξην θαη ε Βεβαίσζε Αζθάιηζεο (COVER NOTES) θπιάζζνληαη ζηε ΓΔΖ 

(ΓΔΖ/ΓΟΙ, Αζήλα). 

 

3.3.2. Αληηθείκελν αζθάιηζεο 

 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ Έλαληη Σξίησλ 

θαη νη Αζθαιηζηέο ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα 

ζσκαηηθέο βιάβεο, ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο πνπ 

πξνμέλεζε ν Αλάδνρνο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, 

ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ εξγαζηψλ, 

νπνηεδήπνηε πξνμελήζεθαλ θαη εθφζνλ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Δηδηθφηεξα ζηα Αζθαιηζηήξηα απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 

α. Ζ ΓΔΖ, ην ελ γέλεη Πξνζσπηθφ ηεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο κε ην πξνζσπηθφ ηνπο, 

ζεσξνχληαη ΣΡΗΣΑ ΠΡΟΩΠΑ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο 

δηαζηαπξσκέλεο επζχλεο έλαληη αιιήισλ (CROSS LIABILITY). 

 

β. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά 

ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βιάβε θαη ε 



 

δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςή ηνπο, γηα βιάβε ή δεκηά πνπ θαιχπηεηαη απφ ην 

Αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ θαη ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο 

γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ. ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα 

ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 

 

γ. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αγσγήο θαηά ηεο ΓΔΖ, ησλ 

ζπκβνχισλ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

βιάβε ή ε δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 

 

δ. Θαιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ΑΘ απνξξένπζα επζχλε ηεο ΓΔΖ (επζχλε 

πξνζηήζαληνο). 

 

3.3.3. Όξηα απνδεκίσζεο 

 

 

Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε ζ' έλα απηνηειέο 

Αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ πξέπεη λα είλαη, θαηά πεξηζηαηηθφ, ηα 

αθφινπζα : 

 

α. σκαηηθέο βιάβεο ή θαη ζάλαηνο ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αμηψζεσλ γηα 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο) θαη' άηνκν θαη αηχρεκα 29.500 

ΔΤΡΩ 

 

β. σκαηηθέο βιάβεο ή θαη ζάλαηνο ηξίησλ γηα θάζε νκαδηθφ αηχρεκα αλεμαξηήησο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παζφλησλ 147.000 επξψ 

 

γ. Τιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ή/θαη δψα ηξίησλ ζπλέπεηα δεκηνγφλνπ 

γεγνλφηνο αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ ηξίησλ εμ απηνχ σο θαη 

δεκησζέλησλ αληηθεηκέλσλ 29.500 ΔΤΡΩ. 

 

δ. Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 293.500 ΔΤΡΩ 

ε πεξίπησζε πνπ ην αλψηαην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ κεησζεί θάησ ηνπ πνζνχ 

ησλ 293.500 ΔΤΡΩ (ιφγσ επέιεπζεο δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ θαη θαηαβνιήο απφ ηνπο 

αζθαιηζηέο ησλ αληίζηνηρσλ απνδεκηψζεσλ), ελψ ηφζν ε χκβαζε ΓΔΖ - Αλαδφρνπ, 

φζν θαη ην ζρεηηθφ Αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ 

εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ, ν Αλάδνρνο γηα λα κε κέλεη ππαζθαιηζκέλνο 

νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηελ άκεζε ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ επζχλεο ησλ 

αζθαιηζηψλ ηνπ θαηά ην αληίζηνηρα κεησκέλν πνζφλ, έηζη ψζηε ην αλψηαην φξην 

επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ λα είλαη ζπλερψο 293.500 ΔΤΡΩ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ έλαληη ηξίησλ. 

 

Σα πνζά απηά ησλ παξαγξάθσλ α, β, γ, δ κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε, φπσο ζα πξνβιέπεηαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

 

 

' έλα εληαίν Αζθαιηζηήξην Θαηά Παληφο Θηλδχλνπ θαη Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ 

ηα φξηα απνδεκηψζεσο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ηα ηξηπιάζηα απφ ηα παξαπάλσ φξηα θαηά πεξίπησζε. 

 

3.3.4. Γηάξθεηα αζθάιηζεο 

 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ησλ 

εξγαζηψλ ή κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ θαη ζα ιήγεη 

ηελ εκεξνκελία ηεο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. 

 



 

Κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο εάλ πξνθχςεη ζέκα επηζθεπήο, 

ζπληήξεζεο ή άιιεο ξχζκηζεο ζρεηηθήο κε ην Έξγν, ε νπνία εκπίπηεη ζηα πιαίζηα 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηεί ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

απφ δηθά ηνπ ζπλεξγεία, ηφηε ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ εθ λένπ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ έλαληη Σξίησλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θιπ. φπσο θαη 

ζηελ αξρηθή ηνπ αζθάιηζε θαη κε δηάξθεηα ηφζε, φζε ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θιπ. 

 

3.4. Αζθάιηζε ΚΔΣΑΦΟΡΑ 

 

3.4.1. Δηδηθνί Όξνη 

 

Σν ζρεηηθφ Αζθαιηζηήξην ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ, 15 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε κεηαθνξψλ θαη ζα θπιάζζεηαη ζηε ΓΔΖ (ΓΔΖ/ΓΟΙ, 

Αζήλα). 

 

3.4.2. Αληηθείκελν αζθάιηζεο 

 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ κεηαθεξνκέλσλ πιηθψλ 

(Δμνπιηζκφο, κεραλήκαηα θιπ.) πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ ή/θαη εζσηεξηθνχ, θαζψο 

θαη ησλ πιηθψλ ηδηνθηεζίαο ΓΔΖ πνπ ζα κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

ηνπο κεηαθνξηθνχο θηλδχλνπο. Σα πιηθά απηά ζα αζθαιίδνληαη Θαηά Παληφο 

Θηλδχλνπ. 

 

3.4.3. Γηάξθεηα αζθάιηζεο 

 

Σα κεηαθεξφκελα πιηθά ζα αζθαιίδνληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο 

απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Διιάδαο ή/θαη ηνπ εμσηεξηθνχ κέρξη ηελ εθθφξησζή 

ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ. 

 

3.5. Αζθάιηζε ΟΥΖΚΑΣΩΛ, ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΩΛ ΔΡΓΟΤ θιπ. 

 

 

3.5.1. Αζθάιηζε ησλ Ορεκάησλ, Κεραλεκάησλ Έξγνπ θιπ. απφ ηε ρξήζε ηνπο ζαλ 

απηνθηλνχκελα νρήκαηα (Λ.489/76). 

 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα δεκηέο 

θιπ. πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηξίηνπο απφ ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα Έξγνπ θιπ. πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απ' απηφλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, είηε αλήθνπλ ζ' απηφ, είηε 

ζε ηξίηνπο, είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο (Λ.489/76) θαη γηα πνζά θάιπςεο απηά πνπ πξνβιέπνληαη 

εθάζηνηε απφ ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία. 

ηα ζρεηηθά Αζθαιηζηήξηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο : 

 

Τπεχζπλνο γηα ηε θχιαμε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν 

Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα 

έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζνχλ. 

 Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Αλαδφρνπ λα επηδείμεη ηα ελ 

ιφγσ Αζθαιηζηήξηα ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα Αζθαιηζηήξηα είλαη ειιηπή ή παξέρνπλ 

αλεπαξθή θαηά ην Λφκν θάιπςε, δηθαηνχηαη λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν, έμνδν θαη 

νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ηνπ αληίζηνηρνπ νρήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. 

 

3.5.2. Αζθάιηζε ησλ Ορεκάησλ, Κεραλεκάησλ Έξγνπ θιπ. απφ ηε ρξήζε ηνπο ζαλ 

Δξγαιεία 

 

Κε ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα δεκηέο, 

αηπρήκαηα θιπ. πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηξίηνπο απφ ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα Έξγνπ 



 

θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απ' απηφλ ζαλ εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 

 

ηελ παξνχζα αζθάιηζε ηα πνζά απνδεκίσζεο, νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θιπ. είλαη 

νη απηνί πνπ ηζρχνπλ ζηελ αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ (παξάγξαθνο 

3.3 ηνπ παξφληνο). 

 

Δμαηξείηαη ν φξνο : "Ζ ΓΔΖ είλαη ζπλαζθαιηζκέλε". 

 

3.6. Αζθάιηζε ΠΡΟΩΠΗΘΟΤ 

 

Ζ αζθάιηζε ηνπ Πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη δχν (2) πεξηπηψζεηο : 

 

3.6.1. Αζθάιηζε Πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην ελ γέλεη εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ην εκεδαπφ πξνζσπηθφ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Δξγαηηθή 

Λνκνζεζία αζθάιηζε ζην ΗΘΑ ή/θαη ζε άιιν Οξγαληζκφ Θπξίαο ή Δπηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα. Γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ απαηηείηαη 

αληίζηνηρε αζθάιηζε, πνπ λα πξνβιέπεηαη δειαδή απφ ηελ Δξγαηηθή Λνκνζεζία ηεο 

Υψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα κελ αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο. Ο Αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί, πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ππνβάιεη έγθαηξα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΓΔΖ, φια ηα αλαγθαία 

δηθαηνινγεηηθά αζθάιηζεο ηνπ ελ γέλεη εξγαηνηερληθνχ θαη ππαιιειηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

3.6.2. Αζθάιηζε ζπκβνχισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο ή 

ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ ζπκβνχισλ ή 

ζπλεξγαηψλ ηνπ, εκεδαπψλ ή/θαη αιινδαπψλ, έλαληη θηλδχλσλ πξνζσπηθψλ 

αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθφ Φνξέα ηεο επηινγήο ηνπ. 

 

Απφ ηελ πεξίπησζε απηή εμαηξνχληαη νη αιινδαπνί ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινη ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ γίλεη ήδε αλάινγεο αζθαιίζεηο ζηε ρψξα ηνπο, νη 

νπνίεο ηζρχνπλ γηα ηελ εδψ παξακνλή ηνπο θαη δελ αληηβαίλνπλ ζηελ Διιεληθή 

Λνκνζεζία. 

 

 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε ηεο θχιαμεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

Αζθαιηζηεξίσλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αζθαιίζεσλ απηψλ ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ Τπεχζπλε Γήισζε 

φηη πξάγκαηη νη ζχκβνπινη, ζπλεξγάηεο ηνπ θιπ. είλαη αζθαιηζκέλνη έλαληη 

θηλδχλσλ πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ. 

Οη Τπεχζπλεο απηέο Γειψζεηο θπιάζζνληαη ζηε ΓΔΖ (ΓΔΖ/ΓΟΙ, Αζήλα). 

 

 

 

3.7. Αζθάιηζε ΤΙΗΘΩΛ ηεο ΓΔΖ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ Αλάδνρν 

 

3.7.1. Αληηθείκελν Αζθάιηζεο 

 

Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία αζθαιίδεη ζε αλνηθηή βάζε θαη Θαηά Παληφο Θηλδχλνπ ηα 

πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα, εθφδηα, κεηξεηέο, κεηαζρεκαηηζηέο θαη παξεκθεξή 



 

είδε πνπ ρνξεγεί ε ΓΔΖ ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

χκβαζεο. 

 

Ζ αζθάιηζε θαιχπηεη επίζεο θαη ηα πιηθά, κεραλήκαηα, κεηξεηέο, κεηαζρεκαηηζηέο 

θαη παξεκθεξή είδε πνπ απνμειψλνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ, 

απφ ηνλ Αλάδνρν, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαη πξννξίδνληαη γηα 

επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ζε άιιν ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή γηα επηζηξνθή ηνπο 

ζηηο Απνζήθεο ηεο ΓΔΖ. 

 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα πιηθά απηά παξαδίδνληαη 

απφ ηε ΓΔΖ ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηα Έξγα θαη ζα ζπλερίδεηαη 

ρσξίο δηαθνπή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνπο ελ γέλεη 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, είηε πξφθεηηαη γηα αλνηθηνχο ή θιεηζηνχο 

ρψξνπο απνζήθεπζεο ή αθφκε απεξίθξαθηνπο ρψξνπο πνπ φκσο επηηεξνχληαη απφ 

εηδηθά εληεηαικέλν φξγαλν απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη κέρξη ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ ή ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

επηζηξνθή ηνπο ζηηο Απνζήθεο ηεο ΓΔΖ. Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ιήγεη κε ηελ 

ππνβνιή ηεο Γήισζεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.7.3. 

 

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ γηα ηα απνμεισκέλα πιηθά αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

πιηθά απηά απνμειψλνληαη, απφ ηνλ Αλάδνρν, απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ θαη ζα 

ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνπο ελ γέλεη 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη 

κέρξη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζε άιιν ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο ΓΔΖ ή ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν επηζηξνθή ηνπο ζηηο Απνζήθεο ηεο ΓΔΖ. Ζ 

επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ιήγεη κε ηελ ππνβνιή ηεο ίδηαο πξναλαθεξφκελεο Γήισζεο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

3.7.2. Όξην Αζθαιηδφκελεο Αμία Τιηθψλ 

 

Κε ηελ αζθάιηζε θαιχπηεηαη ε αμία ησλ πιηθψλ, εξγαιείσλ θιπ. ηδηνθηεζίαο ΓΔΖ 

πνπ, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, πξνβιέπεηαη λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ν Αλάδνρνο γηα 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή, πξνζαπμεκέλε θαηά 20%. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ΓΔΖ 

δηαπηζηψλεη, απφ ηα ππάξρνληα ζηα ρέξηα ηεο ζηνηρεία, φηη ε αμία ησλ πιηθψλ, 

εξγαιείσλ θιπ. ηδηνθηεζίαο ΓΔΖ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ν Αλάδνρνο, είλαη 

κεγαιχηεξε ηεο πξναλαθεξφκελεο αζθαιηδφκελεο αμίαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο ηεο ΓΔΖ ψζηε κε πξφζζεηε πξάμε λα θαιπθζεί ε πθηζηάκελε δηαθνξά. 

 

Σν αλψηαην φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ θαηά θίλδπλν θαη πεξηζηαηηθφ 

νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, θαηαζηξνθήο, δεκηάο, βιάβεο, θινπήο, ππξθατάο θιπ., 

κεξηθήο ή νιηθήο, είλαη ίζν κε ην 40% ηεο αμίαο ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηα πιηθά, εξγαιεία θιπ. ηδηνθηεζίαο ΓΔΖ πνπ έρεη ζηα ρέξηα 

ηνπ, φπσο αλαγξάθεηαη ζηε χκβαζε. Σν σο άλσ πξνθχπηνλ αλψηαην φξην δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 29.500 ΔΤΡΩ. 

 

3.7.3. Γηάξθεηα Αζθάιηζεο 

 

Ζ παξνχζα ζε αλνηθηή βάζε αζθάιηζε αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ηε ΓΔΖ θαη ιήγεη κεηά ηελ επηζηξνθή απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιηθνχ ζηηο απνζήθεο ηεο ΓΔΖ θαη ηελ ππνβνιή γξαπηήο Γήισζεο ηνπ 

Αλαδφρνπ πξνο ηνλ αζθαιηζηή γηα ην ζθνπφ απηφ, δεφλησο ζεσξεκέλε απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ηεο ΓΔΖ. 

 

Ζ αζθάιηζε απηή δε δχλαηαη λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί ή ιήμεη, είηε απφ ηνλ 

αζθαιηζηή, είηε απφ ηνλ Αλάδνρν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, εθηφο ηνπ Φπζηνινγηθνχ σο 

άλσ ηεξκαηηζκνχ ηεο. 

 



 

Γηα λα ηεζεί ηέηνην ζέκα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα εηδνπνηεζεί ζρεηηθά ηξηάληα (30) 

εκέξεο λσξίηεξα, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, FAX ή TELEX, είηε ηνπ αζθαιηζηή, είηε 

ηνπ Αλαδφρνπ, ε ΓΔΖ/ΓΟΙ. 
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 Ξ Ν Γ Δ Η Γ Κ Α 
 

ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΝΠ 
1
 

 
Ο ππνγξάθσλ σο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ……2…… δειψλσ όηι:  
 
1. Ο προζθέρων είναι εγγεγραμμένος ζηο Γενικό Εμπορικό Μηηρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. 

μερίδας ……… και ηηρεί όλες ηις σποτρεώζεις δημοζιόηηηας ζύμθωνα με ηην κείμενη 
νομοθεζία και ειδικόηερα ηο ν. 3419/2005. 

 
2. ……3…… ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη: 

…………… 

…………… 
…………… 

 
3. Λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη …… 

 
4. Σν πξνζθέξνλ λνκηθφ πξφζσπν λνκίκσο: 
 

4.1 απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζην Γηαγσληζκφ ………………………,  
 

4.2 φξηζε ηνλ/ηνπο ………………………… λα ππνγξάςνπλ ηελ πξνζθνξά  
 
4.3 φξηζε ηνλ/ηνπο …………………………. λα παξίζηαληαη σο εθπξφζσπνί ηνπ 

θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηε Γηαθήξπμε. 

 
5. Έιαβε πιήξε γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο κε ζηνηρεία …………………………… θαζψο 

θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ ζε απηή ζρεδίνπ ζχκβαζεο ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο 

απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 
 

6. Ζ Πξνζθνξά ηνπ ζα παξακείλεη ζε ηζρχ γηα δχν (2) κήλεο. 
 
7. Ο Γηαγσληδφκελνο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016, σο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη 

ζπλνπηηθά έρνπλ σο εμήο: 
 

7.1 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο. 

 
7.2 Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα παξάβαζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 
 
7.3 Γελ έρεη ππνβάιεη ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο, δελ έρεη επηδείμεη 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ην πξνθεξπζζφκελν, πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.  

 



 

7.4 Γελ ηειεί ζε πηψρεπζε νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, δελ 
ηειεί ζε θνηλή εθθαζάξηζε νχηε ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο εθθαζάξηζεο. 
 
7.5 Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ή θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο δηαθζνξάο-
δσξνδνθίαο, ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο 

δηάπξαμεο ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ, ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο απάηεο 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
7.6 Γελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο γηα ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 
7.7 Γελ έρεη επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε ιήςε απνθάζεσλ, δελ έρεη 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, ή δελ έρεη παξάζρεη 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη νπζησδψο κε ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 
7.8 Γελ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο (πεξίπησζε γ, παξ. 2, άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016) 4 
 

8. Γελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 262 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

9. Ο Γηαγσληδφκελνο δεζκεχεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
ηεο ΓΔΖ, λα πξνζθνκίζεη εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο απφ ηε γλσζηνπνίεζε 
ηνπ αηηήκαηνο, ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά - δηθαηνινγεηηθά ησλ πην πάλσ 

δεισζέλησλ.   
 

10. ε πεξίπησζε νςηγελνχο κεηαβνιήο νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο 
πξνζθνξάο καο, αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κε ζπλδξνκή ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο ή/θαη ηεο ηπρφλ ζχκβαζεο πνπ 

ζα ζπλαθζεί, δεζκεπφκαζηε λα γλσζηνπνηήζνπκε ζηε ΓΔΖ ακειιεηί ηελ 
ππφςε κεηαβνιή.  

 
Ζκεξνκελία:…………… 

 

Ο Γειψλ 
 

 
     (Ολνκαηεπψλπκν – ηδηφηεηα- ππνγξαθή) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 Ξ Ν Γ Δ Η Γ Κ Α 
 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
 

 

Ζκεξνκελία: 

Πξνο 

ηε ΓΖΚΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΙΔΘΣΡΗΚΟΤ Α.Δ. 
Υαιθνθνλδχιε 30, 104 32 ΑΘΖΛΑ 

 
αο γλσξίδνπκε φηη εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα έλαληί ζαο ππέξ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζαο:  
 

……1…… 
 
παξαηηνχκελνη ξεηά αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηεο  δηδήζεσο 

θαη δηαηξέζεσο, θαζψο θαη απφ ηηο κε πξνζσπνπαγείο  ελζηάζεηο ηνπ 
πξσηνθεηιέηε επζπλφκελνη ζε νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ……2……, γηα ηελ αθξηβή, πηζηή θαη εκπξφζεζκε εθπιήξσζε φισλ ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ηεο ππ’ αξηζ. .................... χκβαζεο θαη ησλ 
ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο θαη ζε απφιπηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο ηεο. 

Αληίγξαθν απηήο καο παξαδφζεθε, βεβαηψλεηαη δε κε ηελ παξνχζα ε ιήςε ηνπ.  
Σν αληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ………… κε ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ …………  

 
ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ εγγχεζε, ζα θξίλαηε φηη ν 
παξαπάλσ Αλάδνρνο παξέβε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ απφ εθείλεο ηηο νπνίεο 

αλέιαβε κε ηε παξαπάλσ χκβαζε, αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε κε ηελ 
παξνχζα λα ζαο θαηαβάινπκε ακειιεηί θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζήο ζαο, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζην ζχλνιφ ηνπ ή κέξνο ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ζαο θαη ακέζσο κεηά ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο, ρσξίο λα απαηηείηαη γηα 
ηελ παξαπάλσ πιεξσκή νπνηαδήπνηε εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ ζρεηηθή αληίξξεζή 
ηνπ, έλζηαζε, επηθχιαμε ή πξνζθπγή ηνπ ζηα Γηθαζηήξηα ή ηε Γηαηηεζία, κε 
αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο παξνχζαο ή ηε ζέζε ηεο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

 
Σέινο, ζαο δειψλνπκε φηη ε εγγχεζή καο ζα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη ηελ 

εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη κε 
ηελ αληίζηνηρε χκβαζε θαη ηα ηπρφλ ζπκπιεξψκαηά ηεο, αιιά φρη αξγφηεξα απφ 
……3…… κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο. Ζ ηζρχο ηεο 

παξνχζαο εγγπεηηθήο ζα παξαηαζεί πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο 
ρσξίο θακία αληίξξεζε εθ κέξνπο καο, κεηά απφ γξαπηή απαίηεζή ζαο πνπ ζα 

ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο. 
 
Κε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο ή ηεο παξάηαζεο πνπ δεηήζεθε απφ ηε ΓΔΖ, ε 

παξνχζα εγγπεηηθή ζα επηζηξαθεί ζε εκάο καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο, ε νπνία 
ζα καο απαιιάζζεη απφ ηελ εγγπνδνζία καο. 

 



 

 
 Ξ Ν Γ Δ Η Γ Κ Α 

 
ΓΖΙΥΠΖ ΠΛΞΔΘΛΝΡΖΡΑΠ 

 
Πε πεξίπησζε Πύκπξαμεο / Έλσζεο θπζηθώλ ή θαη λνκηθώλ 

πξνζώπσλ 

(θαιχπηεη ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ηεχρνπο Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο 
ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία) 

 
 

Σα ππνγξάθνληα κέιε ……ix…… γηα ……x…… 

 
1.

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

 

2.
 ..............................................................................................

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

3.
 ..............................................................................................
............. 

 
δειψλνπκε φηη ζην πιαίζην ηεο ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο καο ζηελ πην 

πάλσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο 
ζε εκάο, ζα είκαζηε πιήξσο ππεχζπλνη απέλαληη ζηε ΓΔΖ, απφ θνηλνχ, 
αδηαίξεηα θαη ζε νιφθιεξν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ καο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ Πξνζθνξά καο θαη απφ ηε ζχκβαζε.  
 

Ζκεξνκελία:…………… 
 

Οη Γεινχληεο 

 
 

 
     (Ολνκαηεπψλπκν – ηδηφηεηα- ππνγξαθή) 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
 
1  Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ε παξνχζα Τπεχζπλε Γήισζε 

ζα πξέπεη, κε θαηάιιειε δηακφξθσζε, λα θαιχπηεη ηηο παξαθάησ 

παξαγξάθνπο 1, 5, θαη, εάλ δελ παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ζηελ 
απνζθξάγηζε, ηελ παξάγξαθν 4.3 εθφζνλ ην επηζπκεί 

2 Αλαγξάθεηαη απφ ην Γηαγσληδφκελν ε επσλπκία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα 
3 Αλαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε λνκηθήο κνξθήο ηνπ πξνζθέξνληνο «κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ……» ή «δηαρεηξηζηέο ……» 
4 Ζ παξάγξαθνο 7.8 πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο 

πξνυπνινγηζκέλεο δαπάλεο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ Δπξψ 

(20.000,00€), κε εμαίξεζε ηηο ζπκβάζεηο θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

ηηο ζπκβάζεηο θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηίζεηαη φηαλ ε 

πξνυπνινγηζκέλε δαπάλε είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ θαη 

πεληαθνζίσλ Δπξψ (2.500,00€), ην δε πεξηερφκελν ηεο παξέλζεζεο 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο «(πεξίπησζε γ, παξ. 2, άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 σο 

ηζρχεη)»  
1 Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ αλαγξάθεηαη απφ ηνλ εθδφηε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο κηα απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ: …… (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) 

……,  
…… (ΑΦΚ) ……, …… (δ/λζε) …… ή  

 

 ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΚ) 
……,  

…… (δ/λζε έδξαο) …… ή 

 

 ε πεξίπησζε χκπξαμεο/Έλσζεο: ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ  
 

α) …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΚ) ……, …… (δ/λζε θαηνηθίαο ή έδξαο) 

…… 

β) …… (επσλπκία) ……, …… (ΑΦΚ) ……, …… (δ/λζε θαηνηθίαο ή έδξαο) 

……  

…… θ.ν.θ. …… 

πνπ ελεξγνχλ ελ πξνθεηκέλσ σο χκπξαμε/Έλσζε θαη επζχλνληαη εηο 

νιφθιεξνλ ην θάζε κέινο έλαληη ηεο ΓΔΖ 

2  Αλαγξάθεηαη ζε επξψ ην πνζφ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο 
3 πκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηε δηαδηθαζία ν θαηάιιεινο 

αξηζκφο κελψλ ζπλεθηηκψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο 

πιένλ ελφο πεξηζσξίνπ απφ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο (π.ρ. ζε έξγν κε ρξνληθφ 



 

                                                                                                                                                                      
νξίδνληα νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο δεθανρηψ (18) κήλεο κπνξεί ε κέγηζηε 

ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο λα νξίδεηαη ζε είθνζη δχν (22) κήλεο) 

 

 
ix Αλαγξάθεηαη αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ πξνζθέξνληνο π.ρ. «ηεο ζχκπξαμεο» ή 

«ηεο έλσζεο» ή «ηεο θνηλνπξαμίαο» 
x Αλαγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  


