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ΠΡΟ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΥΔΣ.: Ν.4412/2016 (ΦΔΚ A’147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ» όπσο ηζρύεη.
1. Σν ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΤΡΔΔΧ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Γ.Δ.Ν.Δ.) ελδηαθέξεηαη γηα ηελ
ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ θηηξίνπ
Γ.Δ.Ν.Δ. κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
2. Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη θαηά κέγηζηνλ ζην πνζό ησλ ηεζζάξσλ
ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ εμήληα δύν ρηιηάδσλ επξώ θαη ζαξάληα ιεπηώλ (4.662,40€)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ησλ θξαηήζεσλ ππέξ Γεκνζίνπ.
3. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαηαη λα επηθνηλσλνύλ κε ην Γ.Δ.Ν.Δ. ζην ηειέθσλν 210
4524755, γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε απαηηεζεί.
4. Γύλαζζε λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ώξεο, κέρξη ηελ Σεηάξηε 20/4/2022 θαη ώξα 10.00πκ. ζηελ δηεύζπλζε
Ννηαξά 141, 18536 Πεηξαηάο, Γ.Δ.Ν.Δ./Σκήκα Γξακκαηείαο-Οηθ. Γηαρείξηζεο,
ζύκθσλα κε ηηο επηζπλαπηόκελεο ηερληθέο απαηηήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
5. Η παξνύζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. ζηελ δηεύζπλζε www.generg.gr
6. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΚΑΣΔΛΙΧΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΑΝΣΙΠΛΟΙΑΡΥΟ Λ..

Δπηζπλάπηεηαη:
Σερληθέο απαηηήζεηο (θ.5)

ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ

Παροτή σπηρεσιών καθαρισμού των εσωτερικών τώρων κτιρίοσ Γ.Ε.Ν.Ε.
1. ΓΔΝΙΚΑ
ην παξόλ έγγξαθν πεξηγξάθνληαη νη ηερληθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζύλαςε
ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ θηηξίνπ Γ.Δ.Ν.Δ.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ
Η δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο νξίδεηαη θαηά κέγηζηνλ ζην πνζό ησλ
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ εμήληα δύν ρηιηάδσλ επξώ θαη ζαξάληα ιεπηώλ (4.662,40€)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ησλ θξαηήζεσλ ππέξ Γεκνζίνπ (582,80€x8 κήλεο). Η
δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. (Κ.Α.Δ 0845).
3. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Χο θξηηήξην θαηαθύξσζεο νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο.
4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο (CPV: 90911200-8) είλαη ν θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ ηνπ ΓΔΝΔ,
ζπλνιηθήο επηθαλείαο, 500η.κ., 5 θνξέο αλά εβδνκάδα, ζε ώξεο πξηλ ηελ πξνζέιεπζε
ππαιιήισλ θαη θνηλνύ.
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από 01/05/2022-31/12/2022.
5. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Γξαθεία
o

Ξεζθόληζκα θαη θαζαξηζκόο επίπισλ έσο 2κ.

o

Ξεζθόληζκα θαη θαζαξηζκόο αληηθεηκέλσλ θαη κεραλώλ γξαθείσλ.

o

Καζαξηζκόο απνηππσκάησλ ζε ρεηξνιαβέο, ηνίρνπο, πόξηεο θιπ.

o

Άδεηαζκα θαιαζηώλ αρξήζησλ θαη Σνπνζέηεζε θαζαξώλ πιαζηηθώλ
ζαθνπιώλ ζε απηά.

Σνπαιέηεο:
o

Καζαξηζκόο κε θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά πγξά ιεθάλεο
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε απνιπκαληηθό πγξό.

o

Καζαξηζκόο κε θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά πγξά πιαθηδίσλ
ηνίρνπ.

o

Πιύζηκν θαζξεπηώλ, ληπηήξσλ θαη αθαίξεζε αιάησλ λεξνύ.

o

θνύπηζκα - ζθνπγγάξηζκα δαπέδνπ κε εηδηθό απνιπκαληηθό θαη απνζκεηηθό
πγξό.

o

Αιιαγή ραξηηνύ πγείαο θαη ζαπνπληνύ

o

Άδεηαζκα ησλ θαιαζηώλ αρξήζησλ θαη ηνπνζέηεζε θαζαξώλ πιαζηηθώλ
ζαθνπιώλ ζε απηά.

Γάπεδα:
o

Πιαθάθη, Μάξκαξν: θνύπηζκα - ζθνπγγάξηζκα δαπέδνπ κε εηδηθό
απνιπκαληηθό θαη απνζκεηηθό πγξό.

o

Μνθέηα: θνύπηζκα κε επαγγεικαηηθή ειεθηξηθή ζθνύπα.

Αζαλζέξ:
o

Καζαξηζκόο εζσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ αζαλζέξ. Καζαξηζκόο παινπηλάθσλ
αζαλζέξ

o

Καζαξηζκόο πνξηώλ αζαλζέξ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά

πγθέληξσζε θαη απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ζε εηδηθνύο ζάθνπο κεγάιεο αληνρήο θαη
ηνπνζέηεζε απηώλ ζηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ.
Τιηθά αζθαιή θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.
6.ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Γ.Δ.Ν.Δ./Σκήκα
Γξακκαηείαο-Οηθ. Γηαρείξηζεο (Ννηαξά 141, 18536 Πεηξαηάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα παξαθάησ:
-ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ «παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο Γ.Δ.Ν.Δ»
-ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ: Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε, Σειέθσλν & Γ/λζε
ειεθηξ. ηαρπδξνκείνπ
-Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: «Να κελ αλνηρηεί από ην πξσηόθνιιν ή ηελ
γξακκαηεία».
Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε πξνζσπηθώο ή δηα
εθπξνζώπνπ θαη ηαρπδξνκηθώο επί απνδείμεη.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Σεηάξηε, 20/4/2022 θαη ώξα 10.00πκ
Ο θάθεινο θάζε Πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο αθόινπζνπο αλεμάξηεηνπο (2) δύν
ππνθαθέινπο: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνπνζεηείηαη θάζε
έγγξαθν θαη δηθαηνινγεηηθό πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ ηερληθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο,
ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δηδηθόηεξα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
1) Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηόηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή,
ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ώζηε λα απνδείμεη ν ελδηαθεξόκελνο όηη δηαζέηεη ηελ
θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ώζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρώο ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ.
2) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75) κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ν
πξνζθέξσλ «1) έιαβε γλώζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο
όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε πξνζθνξά ηνπ,
2) νη ππεξεζίεο θαη ηα είδε πνπ ζα παξέρεη ζα είλαη ζύκθσλεο κε όζα πξνβιέπνληαη
θαη πξνδηαγξάθνληαη 3) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή
θαη αθξηβή.» ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή εθδνζείζα κέζσ ηεο Δληαίαο
Φεθηαθήο Πύιεο (gov.gr).
ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα
θάησζη:
1. πλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία
δηαηππώλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο, ζε επξώ, ρσξίο ΦΠΑ θαη µε ΦΠΑ. Η
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν
ηνπ πξνζθέξνληα.
2. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο (ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο)

Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε. ηελ πεξίπησζε ηδηαίηεξα ρακειώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δύλαληαη λα
δεηεζνύλ εγγξάθσο νη όπνηεο πξόζζεηεο δηεπθξηλήζεηο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην
άξζξν 89 ηνπ Ν.4412/2016 πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ην απνδεθηό ή κε ηεο αζπλήζηζηα ρακειήο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ηα εμήο ζηνηρεία:
1) ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ,
2) ηηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο,
3) ηελ ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. Σν ύςνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ
εξγαδνκέλσλ.
4) Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά.
5) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν, όηαλ πξόθεηηαη γηα θαζαξηζκό ρώξσλ.
Η ηερληθή πξνζθνξά απνζθξαγίδεηαη πξώηε θαη κόλν αλ γίλεη απηή απνδεθηή,
απνζθξαγίδεηαη θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
7.ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Ο πξνζθέξσλ (πξνζσξηλόο αλάδνρνο) ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο από ηελ Δπηηξνπή
αμηνιόγεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ αλάζεζεο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ. Ο θάθεινο απηόο, ν νπνίνο ζα
θέξεη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ Αλάζεζεο» θαη ηνλ ηίηιν ηεο πξνκήζεηαο, ζα
πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απόξξηςεο, ηα θάησζη:
Α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από
αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ
ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147).
Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα κε ηελ
ηδηόηεηα κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή
πξνζώπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό, ηδίσο
ηνπο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ. θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαζώο θαη ηνλ
Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη
ηα κέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπλεηαηξηζκώλ.
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 80 Ν 4412/16
(ΦΔΚ Α΄147), αληί ηνπ πξναλαθεξζέληνο απνζπάζκαηνο, δύλαηαη λα ππνβάιεη Τπεύζπλε
Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75) ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή εθδνζείζα κέζσ
ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πύιεο (gov.gr)
Β. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζήο ηνπ είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο)
θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.

Γ. Ννκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ.
α) Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα, ελδεηθηηθά: ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ),
αληίγξαθν ή απόζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ (γηα ΟΔ,
ΔΔ, ΙΚΔ, θιπ). Από ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθύπηεη ε λόκηκε ζύζηαζή ηνπ, όιεο νη
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζσπν/πα πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ
εηαηξεία θαηά ηε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα
ππνγξαθήο, θιπ), ηπρόλ ηξίηνη ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζώπεζεο.
β) Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα: Αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο επαγγέικαηνο.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηόο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014, ήηνη: α)
Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηα έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ
πξσηόηππσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ ηνπο θαη β) Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα
ηδησηηθά έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα από ηα αληίγξαθα, ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν.
8.ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
- Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηήξεζε ηνπ
λνκίκνπ σξαξίνπ, ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, γηα ηηο νπνίεο είλαη
θαη ν κόλνο ππεύζπλνο. ε πεξίπησζε δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ παξόληνο όξνπ,
ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε θαη ζα απνξξίπηεηαη θάζε νθεηιόκελε δαπάλε πιεξσκήο.
- Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθό ηνπ ηηο λόκηκεο άδεηεο θαη λα θαιύπηεη
θελά από αζζέλεηεο θιπ.
-Σελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη: α)
Καηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξεκέλε από ηελ Δπηζεώξεζε ηεο Δξγαζίαο, β) Βεβαίσζε
δήισζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζύζηεκα ΔΡΓΑΝΗ θαη γ) Καηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε
αλαθνξά γηα ηνλ θαζέλα ηνπ θνξέα αζθάιηζήο ηνπο. ε πεξίπησζε αιινδαπώλ εξγαδνκέλσλ
απαηηείηαη άδεηα εξγαζίαο.
- Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκόζην θαη
ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο.
- Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ, ησλ ππαιιήισλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζύκβαζεο θαη επζύλεηαη πιήξσο γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πνπ ηπρόλ
πξνθιεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
- Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη λα εθρσξεί ηελ ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ, νύηε λα
αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ζύλνιν ηνπ έξγνπ, νύηε λα ππνθαζίζηαηαη από
ηξίηνλ ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ΓΔΝΔ.
- Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ
απνηξνπή δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε αληηθείκελα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε
αληηθείκελα, ειεθηξνληθό εμνπιηζκό θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα
πξνθιεζνύλ από πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ή αθόκε θαη από ειαηησκαηηθό
εμνπιηζκό θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.

