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Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 
 

ΑΡΙΘ: Z0605002848 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  

ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ (ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 6.019  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ  (5) 

ΜΗΝΩΝ». 

 

 

 
 

 
 

 

 Ζ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 

 
 

 
 

             

 
 

 
 

 



   

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 
 
Οι υπογεγραμμένοι  1.  …………………………………………….. 
 

  
          2.  …………………………………………….. 
 
 
δηλώνουμε υπεύθυνα προς τον ΔΕΔΔΗΕ εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου "περί ψευδούς δηλώσεως" ότι ο 
πρώτος εξ ημών αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει υπεύθυνα και συνεχώς, ως "Επιθεωρητής των Δικτύων  

Μ.T. & Χ.Τ.", της σύμβασης με αριθμό ………….….. που θα μας ανατεθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 
Ο πρώτος εξ ημών αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται να αντικαταστήσει τον 

Επιθεωρητή των Δικτύων να ειδοποιήσει ένα (1) μήνα πριν εγγράφως τον ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζοντας 
συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση, ο δε δεύτερος εξ ημών αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τον ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν για την πρόθεσή του να 
παραιτηθεί από την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων του. 

 
 
 
 

…….…….……..                             …………… / …….……                                    
                       Τόπος                                                            Ημερομηνία 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

             
                          ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 
 

 

 

 

 

 

 



   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ   ΔΗΛΩΣΗ 
 

 (Καλύπτει την παράγραφο 2.6 του άρθρου 6 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού») 
 
Ο υπογράφων Διαγωνιζόμενος…………………………………………………………..………………δηλώνω υπεύθυνα : 
 

1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης με αριθμ. Ζ0605002848 που αφορά  στην Παροχή Υπηρεσιών 

«Οπτική επιθεώρηση εναέριων Δικτύων και εγκαταστάσεων Διανομής Μέσης - Χαμηλής Τάσης και 

Παροχών όλων των γραμμών των Υποσταθμών της Περιοχής Άρτας, συνολικού μήκους 6.019 

χιλιομέτρων, εντός πέντε μηνών» και ειδικά όλων των Τευχών και εγγράφων που αναφέρονται στο Άρθρο 1 

του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού» και ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων αυτής. 

 

2. Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες Τιμών ή 
Τιμολόγια, καθώς και όλα τα λοιπά συνημμένα σ' αυτά έγγραφα τα οποία αποτελούν τμήμα της 
προσφοράς μου, την ακρίβεια της οποίας εγγυώμαι  σύμφωνα με το άρθρο 696 του ΑΚ. 

 
3. Ότι  η  διαμόρφωση των τιμών της προσφοράς μου έγινε  μετά   από   εξέταση    που πραγματοποίησα στον 

τόπο του έργου, όπου έλαβα πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που   υπάρχουν   ή   μπορούν   να   
εμφανισθούν   και   που   είναι   δυνατόν   να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο 
εκτέλεσης της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσιών. 

 
4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή τροποποιηθεί και 

αναπροσαρμογή   των  τιμών   της   προσφοράς   μου   δε θα μπορώ ν' απαιτήσω μετά την τυχόν ανάθεση 
σε μένα της εκτέλεσης των εργασιών. 

 
5. Ότι   παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από τα άρθρα 325 - 329,  

1106 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των 
οικονομικών συνθηκών τον θεωρώ ως ενδεχόμενο και τον αποδέχομαι. 

 

6. Ότι στις τιμές της προσφοράς μου έχω περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές, 
δασμούς, κ.λπ. σε σχέση με την εκτέλεση των αναλαμβανόμενων εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στη 
Σύμβαση, καθώς και το εργολαβικό μου κέρδος. 

 
7. Τέλος βεβαιώνω ότι η προσφορά που υποβάλλω θα παραμείνει σε ισχύ επί χρονικό διάστημα 3 μηνών από 

την καθορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή της και ότι παραιτούμαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματός 

μου προς ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της  προσφοράς, με  οποιοδήποτε  τρόπο,   μορφή   ή   υπό  
οποιεσδήποτε  συνθήκες,  μετά  την υποβολή της στο ΔΕΔΔΗΕ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

 
8. Επίσης βεβαιώνω υπεύθυνα ότι ο Διαγωνιζόμενος, τον οποίο εκπροσωπώ στον παρόντα Διαγωνισμό, δεν 

έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί καμιά αίτηση σε αρμόδια 

Δικαστήρια ή Αρχές σχετικά με τις παραπάνω περιπτώσεις. Επίσης δηλώνω ότι όλα τα προβλεπόμενα 
έγγραφα από το κείμενο του Άρθρου 6 και τις αντίστοιχες παραγράφους 2.2.1. α, β, γ και δ, 2.2.2. α, β, 

2.2.3.α, 2.4, του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού» υπάρχουν και θα προσκομισθούν μέσα σε 
προθεσμία 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία 
της ΔΕΔΔΗΕ, κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος των προσφορών (3μήνες), άρνηση δε ή αδυναμία 
υποβολής τους, δίνει το δικαίωμα στο ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει χωρίς καμιά άλλη διατύπωση στην 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής μας, και  να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς 
προσφέροντες, κατά σειρά μειοδοσίας, ώστε να εξευρεθεί ο τελικός μειοδότης που θα εξασφαλίσει την 
έγκαιρη, άρτια και οικονομική υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.  

 
Ο  Δ η λ ώ ν  

 



   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Προς 
Τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Ημερομηνία : 
 

 

Σας γνωρίζουμε ότι  εγγυόμαστε  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  έναντί  σας,  υπέρ του Διαγωνιζομένου 

σας ……………………………………………………………………………. που εδρεύει ή κατοικεί στην 

……………………………………………………………………………… παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και 

μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 

862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα 

πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρων  και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………………………… για   τη   συμμετοχή του εν λόγω Εργολάβου στο διαγωνισμό με αριθμό 

…………………………που  θα  γίνει  από  σας  στις …………………………………………………………………………….……… για 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. σύμφωνα με τους όρους και 

τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας 

παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. 

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο στις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που 

απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ' αυτόν, και της παράδοσης απ' αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά 

στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη 

κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από 

τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το 

ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 

εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, 

επιφύλαξη ή προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής 

της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για 4 μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή 

θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. 

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από 

την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 

 

 



   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
          ΗΜΕΡ………………  

 

 

Προς  

Τη  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 
1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυούμαστε ρητώς ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα ως αυτοφειλέτες και ευθυνόμενοι σε ολόκληρο υπέρ του Εργολάβου σας (1) 
…………………………………… ο οποίος εδρεύει στην (2) …………………………………..… και μέχρι του ποσού των 
(3) ………………………… € για την πλήρη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που 
ανέλαβε ο Εργολάβος με τη σύμβασή σας αρ. (4) …..……………., για το έργο (5)  
………..……………………………………………… …………………………… της οποίας αντίτυπο μας παραδόθηκε και 
βεβαιώνεται η λήψη του με την παρούσα. 

 

2. Δηλώνουμε επίσης ότι παραιτούμαστε ρητώς και ανεπιφύλακτα από την ένσταση για το ευεργέτημα 
της διήζησης του δικαιώματός μας να προβάλλουμε εναντίον σας όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και τις 
μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτου και ιδιαίτερα κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-
856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα καθώς και των από αυτά τυχόν δικαιωμάτων μας. 

 

3. Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης αποφανθείτε ότι ο Εργολάβος παρέβη 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που ανέλαβε με την ως άνω σύμβαση, αναλαμβάνουμε την 

υποχρέωση να σας καταβάλουμε, αμέσως, χωρίς αντίρρηση και σύμφωνα με τις οδηγίες σας, 
ολόκληρο ή μέρος του ποσού αυτής της εγγύησης. Η πληρωμή θα γίνει χωρίς εξουσιοδότηση, 
συγκατάθεση ή άλλη σύμπραξη του Εργολάβου και χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν ενστάσεις, 
επιφυλάξεις ή προσφυγές του Εργολάβου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια για τη μη κατάπτωση της 
παρούσας εγγυητικής επιστολής ή για τη θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 

4. Δηλώνουμε, ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή, θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Εργολάβος σας όλες τις 
υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω σύμβαση και με τα συμπληρώματά της και μέχρι να 
λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν. 

 
 
Σημείωση: 

(1) Η εμπορική επωνυμία του Εργολάβου. 

(2) Η διεύθυνση της έδρας του Εργολάβου 
(3) Το ανώτατο ποσό της εγγυήσεως 
(4) Ο αριθμός της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στην πρώτης σελίδα της Σύμβασης 
(5) Πλήρη περιγραφή του έργου 

 

 
 



   

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 
 
 
Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

1. …………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα 

είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση. 

 
 

 
 
 

 
Οι Δηλούντες 

 

 
 


