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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ  ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του Άρθρου 6 του Τεύχους "Ειδικοί Όροι 

Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία") 
 

Ο υπογεγραμμένος ................................................................................... που 
εκπροσωπώ νόμιμα τον Οίκο ........................................................................... 
που μετέχει στον ........................................................................................... 

Διαγωνισμό ΧΧΧΧ-ΧΧΧ για την Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης  λειτουργίας και 
συντήρησης  του δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ, δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων 

των διατυπωμένων στη σχετική Διακήρυξη Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης, τους 
μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ ονόματος του παραπάνω αναγραφόμενου 
Οίκου, αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Αθήνα................................................................... 

 

 
 

 
 

 
 
         Ο ΔΗΛΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Νο 2 
 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.4. του Άρθρου 6 του Τεύχους "Ειδικοί Όροι 
Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία") 

 
Ο υπογεγραμμένος.................................................................................... που 

εκπροσωπώ νόμιμα τον Οίκο ...................................................................... που 
μετέχει στο Διαγωνισμό ΧΧΧΧ-ΧΧΧ για την Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης  
λειτουργίας και συντήρησης 244 σημείων του δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ, 

δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ότι η με 
στοιχεία……………………………………… προσφορά του Οίκου για τον παραπάνω 

διαγωνισμό, ισχύει για …………………………… (*) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το 
Άρθρο 3 του Τεύχους Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού της Διακήρυξης.   
 

 
 

 
 
 

       
 ΑΘΗΝΑ.......................................... 

 
 
 

 
 

 
         Ο ΔΗΛΩΝ 

 
 
(*) Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, ο αριθμός των ημερολογιακών 

ημερών,  που πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Νο 3 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Η΄ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.12.1 του Άρθρου 6 του Τεύχους "Ειδικοί Όροι 
Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία") 

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

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

Ημερομηνία : Αθήνα .............................................. 

 
 

Προς τη :        
τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ............................................... 

ΟΔΟΣ......................................................... 
................................................................... 

 
 

Δ  Η  Λ  Ω  Σ  Η 

 
 

Οι υπογεγραμμένοι Εκπρόσωποι των Οίκων : 
 
- ............................................................................................................... 

- ........................................................................................................ 
- ........................................................................................................ 

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

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

που συμμετέχουν σαν Ένωση Επιχειρήσεων, Κοινοπραξία ή Σύμπραξη στο 
Διαγωνισμό ΧΧΧΧ-ΧΧΧ για την Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης  λειτουργίας και 
συντήρησης 244 σημείων του δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ,  

Δ  η  λ  ώ  ν  ο  υ  ν 
 

ότι τα μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, είναι πλήρως 
υπεύθυνα εις ολόκληρον, απέναντι στο ΔΕΔΔΗΕ (από κοινού και έκαστος χωριστά), 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά τους 

για την παραπάνω Προμήθεια. 
 

Για λογαριασμό της                    Για λογαριασμό της 
 
...................................      .................................. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Ημερομηνία : Αθήνα …………………………………………………….. 

Προς τη 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα 

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

Διαγωνιζόμενού σας ........................................................................................ 
που εδρεύει ή κατοικεί στην ....................................................................... 
παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

δίζησης 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 ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των 

ευρω.............................................................................................................
........................................................................................... για τη συμμετοχή 

του εν λόγω Οικονομικού Φορέα στο διαγωνισμό ....................................... 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 τις 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 τις 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 εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για ………………..…………(*) 
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. 
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(*) Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, ο αριθμός των μηνών, που πρέπει 
να είναι τουλάχιστον εννέα (9). 

 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 5 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Ημερομηνία : Αθήνα …………………………………………….. 

 
Προς τη 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα 
 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των 
Διαγωνιζομένων σας.:  

 
(1)  ......................................................................................................... 

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

(2) ........................................................................................................ 
.................  

(3) ........................................................................................................ 
.................  

που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην ...................................................., 

ο δεύτερος στην ................................................................................., ο 
τρίτος στην ................................................................................................ 

και που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την 

ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης 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 ολόκληρον και 

ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ  ................................................... 
για τη συμμετοχή των εν λόγω Οικονομικών Φορέων στο διαγωνισμό 
.................................... 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 τις υποχρεώσεις των εν λόγω 

Διαγωνιζομένων, που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παραπάνω 
διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση 

κατακύρωσης σ΄ αυτούς , και της παράδοσης απ’ αυτούς σε σας Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως 
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περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις 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 
οποιοσδήποτε απ’ τους εν λόγω Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις 
υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του ως μέλος της άνω 

Σύμπραξης 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 των παραπάνω 

Διαγωνιζομένων και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, 
επιφύλαξη ή προσφυγή των Διαγωνιζομένων σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με 

αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε 
δικαστική μεσεγγύηση. 
 

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για ………….…………(*) 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. 

 
 

 
 
 

 
(*) Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, ο αριθμός των μηνών, που πρέπει 

να είναι τουλάχιστον εννέα (9). 
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     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Ημερομηνία : Αθήνα …………………………………………. 
 
Προς τη 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ 

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

και που μετέχει στο Διαγωνισμό με  
(1).............................................................................................................
.................................................................................................................

........................... 
που εδρεύει (ουν) ή κατοικεί (ουν) .........................................................  

 
ως Σύμπραξη της οποίας κάθε μέλος ευθύνεται «εις ολόκληρον» έναντι του 
ΔΕΔΔΗΕ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της δίζησης 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 ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες 

μέχρι του ποσού των 
ευρώ…….....................................................................................................

............... 
για τη συμμετοχή του εν λόγω Οικονομικού Φορέα στο διαγωνισμό . 

....................................... 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 τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του ως μέλους της παραπάνω 
Σύμπραξης 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 τις 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 

οποιοδήποτε από τα εις ολόκληρον ευθυνόμενα ΠΡΟΣΩΠΑ, παρέβη οποιοδήποτε 
από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω 
διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση  
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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 εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για ………….…………(*) 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. 

 
 

 
 
(1) Συμπληρώνεται η επωνυμία των λοιπών συμμετασχόντων στην Ένωση 

Επιχειρήσεων, Κοινοπραξία ή Σύμπραξη . 
 

 
(*) Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, ο αριθμός των μηνών, που πρέπει 

να είναι τουλάχιστον εννέα (9). 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ημερομηνία: ____ / ____ / ____ 

Προς τη    

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα 

 

 
Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 
ευεργετήματος της δίζησης, 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 δικαιώματα μας που απορρέουν από τα 

πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και 
ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες 

υπέρ του Αναδόχου σας ………………………………………………………………. που εδρεύει ή 
κατοικεί ……………………………………………………………….. μέχρι του ποσού των Ευρώ 
…………………………………………………… (€ ………. ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 

εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν 
λόγω Ανάδοχός σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για 

την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης  λειτουργίας και συντήρησης 244 σημείων του 
δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ, ……………………………………………………… με αριθμό 
…………………………….. αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την 

παρούσα ή λήψη τούτου.  
 

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την 
ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν 
λόγω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει 

με την πιο πάνω σύμβαση, 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 Ανάδοχου και 
χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή 
προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση 

αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 
 

Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο 
Ανάδοχός σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και 
με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και 

μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας 
που θα μας απαλλάσσει από αυτή την εγγύηση. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 8 
 

Πίνακας Ανάλογων Έργων 
 

Α/

Α 

ΠΕΛΑΤΗ

Σ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚ

ΟΥ  

ΠΕΛΑΤΗ 

ΣΥΝΤΟΜ

Η 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ 

ΕΡΓΟΥ 

(από-έως) 

ΠΡΟΫΠΟΛ

Ο 

ΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΑΡΟΥΣ

Α 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ

ΑΣ  

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Περιγραφή 

γεωγραφικής 

διασποράς & 

τεχνολογίας 

προσφερόμεν

ου εξοπλισμού 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ 

(προϋπολο 

γισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙ

Ο 

ΤΕΚΜΗΡΙ 

ΩΣΗΣ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 9 
 

Πίνακας Ομάδας Έργου 
 

Α/

Α 

Εταιρία (σε περίπτωση 

Ένωσης  Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - 

Θέση στο σχήμα υλοποίησης 
Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

      

      

      

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 

τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς 

και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Α/

Α 

Επωνυμία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου – 

Θση στο σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής*

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.2)    
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο10 
 

 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

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

....................................................................   
Αθήνα, .....................................   

 
ΠΡΟΣ:   

ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ  A.E. 
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, ΕΛΛΑΔΑ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

 
Οι  κάτωθι  υπογεγραμμένοι  εκπρόσωποι  των Εταιρειών .......................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..  που  συμμετέχουν  με  τη  μορφή  Ένωσης Επιχειρήσεων, 

Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης στη  Διακήρυξη  υπ’ αρ. 
......................................................  για …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 

 
Δηλώνουν ότι τα μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης 

δεσμεύονται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης και σύναψη συμβάσεως με αυτές θα 
τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική 
νομοθεσία για την έναρξη εμπορικής δραστηριότητας υποβάλλοντας στον ΔΕΔΔΗΕ 

τα αντίστοιχα αποδεικτικά . 
 

 
Για λογαριασμό της      Για λογαριασμό της   

  
 


