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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΔΕΛΜ/Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκμίσθωση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών στον ΑΗΣ Αγίου 
Δημητρίου 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ 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 Z220 1200067997 «Εκμίσθωση 
τεσσάρων χημικών τουαλετών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου». 

 
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 € 7.200,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός  δεν αποτελεί το ανώτατο όριο 
προσφοράς. 

 
4. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στον ΑΗΣ 

Αγίου Δημητρίου 18° χιλ/τρο παλιάς Εθν. Οδού Κοζάνης - Θεσ/κης στις 10-
07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00πμ (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, 
ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν. 

 
5. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), 
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι 
στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 
στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο της σύμβασης. 
 

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: 

 
7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα 



 

ΠΥΠ-1200067997 

 3/3 

7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
υπόδειγμα 

 
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 Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 

της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) 
της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr 1200067997, όπου και 
παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες. 

 
 

 
 
         ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ  

 
 
 

          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ 
       Δ/ΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ 
   ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 
Συνημμένα: 
- Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς  
- Σχέδιο Σύμβασης 
-  Τεχνική Προδιαγραφή 
- Υποδείγματα  



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΛΜ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διακήρυξη: Z220 1200067997

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

κατά 
αποκοπή/μήνα

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΕΛΜ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διακήρυξη: Z220 1200067997

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  (€)

1
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

κατά 
αποκοπή/μήνα

12,00

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1200067997 1/1
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Σύμβαση:……….. 
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Αντικείμενο: Εκμίσθωση τεσσάρων 

χημικών τουαλετών 
στον ΑΗΣ Αγίου 
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ΔΕΛΜ/Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ 
Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου 
Τηλέφωνο:2461054385 
Fax:2461054383 
email:g.poutoglidou@dei.com.gr 
ΑΦΜ:090000045 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: Fax: 
email:  
ΑΦΜ: ΔΟΥ: 
 
Σχετικά: 
Αριθμός Αίτησης: Z220 1200067997 
Κάλυψη: Μερική   Τελική    Ολική  
Αίτηση Τιμών: 
Ημερομηνία Προσφορών: 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
Αξία: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΣΧΕΔΙΟ) 
  
Στην ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου σήμερα την ………….…… μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν 
προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Τσίγκα Βασίλειο Διευθυντή του 
ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 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 Ζ220 1200067997 «Εκμίσθωση τεσσάρων (4) 
χημικών τουαλετών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου». 

 
 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 παρακάτω: 

 

Είδος 
α/α 

Περιγραφή υπηρεσιών Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
σε ΕΥΡΩ 

Συνολική 
Τιμή 

σε ΕΥΡΩ 
1 Εκμίσθωση τεσσάρων 

(4) χημικών τουαλετών 
στον ΑΗΣ Αγίου 
Δημητρίου 

κατά 
αποκοπή/
μήνα 

12   
 
 
 
 

 

Σύνολο (αριθμητικώς): 
Σύνολο (ολογράφως): 
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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 ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου εντός ενός (1) 
έτους από την ανάθεση. 
Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την καλή λειτουργία της χημικής τουαλέτας και την 
άμεση αποκατάσταση (μέσα σε 2 ημέρες) των τυχόν μικροβλαβών που θα 
παρουσιαστούν. 
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης 
αυτής από τον Ανάδοχο είναι ο Υποτομέας Υγιεινής και Ασφάλειας στην 
Εργασία και Προϊσταμένης ο Διευθυντής του Σταθμού. 
Αναλυτικά τα στοιχεία της/των ως άνω Διεύθυνσης/εων και του εκπροσώπου 
της Επιχείρησης, είναι τα ακόλουθα:  

 
- Διεύθυνση: 18ο χιλ/τρο παλιάς Εθνικής οδού Κοζάνης Θες/νίκης 
Ταχ. Δ/νση:  501 00 Κοζανη 
Ονοματεπώνυμο: Παλιανοπούλου Ιωάννα 
Τηλέφωνο: +30 2461054321 
Φαξ: +30 2461094244 
e-mail: I.palianopoulou@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 ΔΕΗ, 
έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Επιχείρηση ως συμφωνημένη 
ποινική ρήτρα Ποινική Ρήτρα ίση-. 
 
Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του 
συνολικού Συμβατικού Τιμήματος. 
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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  

Δεν απαιτείται 
 
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών 

 
6.1 Με την υπογραφή της Σύμβασης, τόσο ο Ανάδοχος όσο και η ΔΕΗ, θα 

ορίσουν υπευθύνους των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίοι από κοινού 
θα επιλύουν τα τρέχοντα προβλήματα. 
Ο ορισμός Υπευθύνου Παρεχόμενων Υπηρεσιών από την πλευρά της ΔΕΗ 
δεν μειώνει καθόλου την ευθύνη του Αναδόχου. 

 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος 
να χρησιμοποιήσει εργαλεία και συστήματα της απολύτου επιλογής του με 
την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι όροι αυτής και βεβαίως 
καλύπτονται όλα τα παραδοτέα. 

 
Τα πρόσθετα εργαλεία που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν προσωρινά και 
μόνον κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών δεν αποτελούν μέρος αυτών και η 
ΔΕΗ δεν προτίθεται να προμηθευτεί άδειες χρήσης τους, ούτε να 
εκπαιδεύσει προσωπικό της σε αυτά. Για όλα τα υπόλοιπα εργαλεία ο 
Ανάδοχος έχει προβλέψει στο τίμημα της Σύμβασης την προμήθεια της 
ΔΕΗ με όλες τις αναγκαίες άδειες χρήσης. 

 
Η Ομάδα παρεχόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου, κατά προτίμηση, θα 
εργάζεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση 
στενή καθημερινή συνεργασία των μελών της με τα αρμόδια στελέχη της 
ΔΕΗ και η μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό της ΔΕΗ με την 
εκτέλεση ουσιώδους μέρους των υπηρεσιών στα συστήματά της. 

 

6.2 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. 

 
6.3 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. 
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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 «ενενηκοστή» (90η) μέρα 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. 
Με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας το συνολικό συμβατικό τίμημα 
(αρχικό και προσαύξηση) δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 
30.000 € 

 
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. 
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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. 
 
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 
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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, Διατάγματα, Κανονισμούς και 
Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ. 

 
11.5 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι 

της ΔΕΗ, 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 ΔΕΗ 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 Δηλώσεις (ΑΠΔ), 
αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, 
φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας κ.λπ. 

 
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 
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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. Εμπιστευτικότητα Στοιχείων ΔΕΗ - Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Κενό 
 

13. Πνευματική Ιδιοκτησία – Ασφάλεια δεδομένων ΔΕΗ 
Κενό 

 
14. 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. 

 
15. 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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16. 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. 

 
17. 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. 

 
18. Επίλυση διαφορών 

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



 

 
ΣΣΠΥ-Δ 1200067997 

  
 

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. 
 

19. Ασφαλιστικές καλύψεις 
 

Κενό. 
 
20. Ισχύς Σύμβασης 

 
20.1 Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τους 

αντισυμβαλλόμενους.  
Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία το ένα 
πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο Ανάδοχος. 

   
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  
  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
   
   
   
 



 
 

 
 

ΔΕΛΜ/Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 
 
 
 
Αριθμός Διακήρυξης: 1200067997 
 
Σύμβαση:……….. 

 
Ημερομηνία: 29-06-2020 
 
Αντικείμενο: Εκμίσθωση τεσσάρων 

χημικών τουαλετών 
στον ΑΗΣ Αγίου 
Δημητρίου 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 4 
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     ΔΕΛΜ/Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 
 
 
 
 

Π.Υ. : “Εκμίσθωση τεσσάρων χημικών τουαλετών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου” 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η Παροχή Υπηρεσίας αφορά στην ενοικίαση τεσσάρων χημικών τουαλετών 
(κατασκευής τελευταίας πενταετίας) για τις ανάγκες που έχουν προκύψει σε 
εργαζόμενους σε διάφορες θέσεις εργασίας στον χώρο του Σταθμού. Οι τουαλέτες 
θα είναι αυτόνομες (χωρίς δηλαδή να απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο νερού). 
Η εκμίσθωση θα έχει διάρκεια ενός χρόνου από την ημερομηνία τοποθέτησης των 
τουαλετών.  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι διαστάσεις της τουαλετών να είναι τουλάχιστον 110cm Χ 110cm Χ 220cm (Μ x 
Π x Υ), με δοχείο αποβλήτων πάνω από 200 λίτρα και νιπτήρα με δοχείο νερού 
πάνω από 60 λίτρα. 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Η τουαλέτες να είναι από μη εύφλεκτο υλικό και μη πορώδη, έτσι ώστε να 
καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά. 

 Η οροφή να επιτρέπει τον φωτισμό και να έχει αεραγωγό. 
 Η πόρτα να ασφαλίζεται από μέσα (και να είναι με ένδειξη φύλου : 
Ανδρών). 

 Να διαθέτουν συσκευή χαρτιού υγείας (φύλλο – φύλλο), συσκευή υγρού 
σαπουνιού, κρεμάστρα ρούχων και καθρέπτη προσώπου. 

 Για την λειτουργία του νερού του νιπτήρα και του νερού για το πλύσιμο του 
WC, να υπάρχουν οι αντίστοιχες αντλίες ποδιού.  

 Η δεξαμενή των λυμάτων να είναι με σύστημα διαφράγματος που να 
εμποδίζει τυχόν πιτσιλίσματα λυμάτων και ούρων. 

 Η δεξαμενή των λυμάτων να έχει σωλήνα εξαερισμού που να εξέχει από 
την οροφή. 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η παροχή υπηρεσίας καθαρισμού (που πρέπει να είναι δύο με τρεις φορές την 
εβδομάδα αναλόγως της συχνότητας χρήσης), να περιλαμβάνει : 

 Καθαρισμό και απολύμανση της καμπίνας εσωτερικά και εξωτερικά  
 Εκκένωση του δοχείου λυμάτων και νόμιμη διαχείριση - απόθεσή τους 
 Ανεφοδιασμό με χημικό υγρό για την διάσπαση των λυμάτων 
 Ανεφοδιασμό με νερό στο δοχείο λυμάτων και στον νιπτήρα χεριών 
 Ανεφοδιασμό με χαρτί υγείας και υγρό σαπούνι 
 Αρωματισμό της καμπίνας 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
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Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την καλή λειτουργία της χημικής τουαλέτας και την 
άμεση αποκατάσταση (μέσα σε 2 ημέρες) των τυχόν μικροβλαβών που θα 
παρουσιαστούν. Τα χημικά, απολυμαντικά και αρωματικά υγρά που θα 
χρησιμοποιούνται, να είναι νόμιμα και ακίνδυνα για τον άνθρωπο – χρήστη της 
τουαλέτας και να πληρούν συνθήκες κατά μικροβιακών ασθενειών τύπου covid 
19.  



 

 
ΔΕΛΜ/Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου        
 
 
 

Αριθμός Διακήρυξης: 1200067997 
 

Ημερομηνία: 29-06-2020 
 
Αντικείμενο: Εκμίσθωση τεσσάρων 

χημικών τουαλετών 
στον ΑΗΣ Αγίου 
Δημητρίου 

 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Περιεχόμενα 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 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 Διαγωνισμό ………………………,  
 
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 Διακήρυξη. 

 
5. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης 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 Διαγωνιζόμενος 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 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
7.3 Δεν 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 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν 
τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης. 

 
7.5 Δεν 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. 

 
7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
7.7 Δεν 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 Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας (περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 72 του ν.4412/2016) 4 
 

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

 
9. Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 

της ΔΕΗ, 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 ΔΕΗ αμελλητί την 
υπόψη μεταβολή.  

 
Ημερομηνία:…………… 

 
Ο Δηλών 

 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                
1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση 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 Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα 

3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ……» ή «διαχειριστές ……» 

4 Η παράγραφος 7.8 περιλαμβάνεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης 
δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€), με εξαίρεση τις 
συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων.  
Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων τίθεται όταν η 
προϋπολογισμένη δαπάνη είναι μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων και 
πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€), το δε περιεχόμενο της παρένθεσης αντικαθίσταται 
ως εξής «(περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει)»  
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