
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ- 209 

 
Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και 
συντήρησης έργων δικτύων Διανομής  

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ : ................................ 
 

ΕΡΓΟ       :  ....................................................... 
 

 

 

 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
 

 Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης και μη συνδρομής 

κριτηρίων αποκλεισμού.  
 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις) 
Επιχειρήσεων. 

 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
 Participation Letter of Guarantee for the Request for Tenders 

 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 Good Performance Letter of Guarantee 

 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής για υλικά του ΔΕΔΔΗΕ που χορηγήθηκαν στον 

Ανάδοχο. 
 Letter of guarantee for materials provided by HEDNO to the contractor 

 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Αναλήψεως Κρατήσεων 
 Deductions Letter of Guarantee 

 
 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση "Ανάδοχου - Επιβλέποντα Μηχανικού". 

 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση "Ανάδοχου – Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικού" 
 
 Υπεύθυνη Δήλωση «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 
 

 Αίτηση πρόσβασης χρήστη στην εφαρμογή Πιστοποίησης Εργολάβων “ΓΟΡΔΙΟΣ 
 
 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης Αναδόχου 

 Πίνακες Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης Αναδόχου 
 

 Ειδικό σήμα οχήματος Αναδόχου 
 Κάρτα εργαζόμενου Αναδόχου 
 

 Σημείωμα μετρητή πελάτη 
 

 Εντολή Εκτέλεσης Εργασίας Αργίας 
 

 Έντυπο Αναγγελίας Παραγγελίας/Ετοιμότητας Παραλαβής Υλικών 

 
 Ανέκκλητη δήλωση απαλλαγής από απαίτηση τρίτου 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Αριθμός της προκήρυξης : ΔΔ-209 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 2017-141329 

URL της ΕΕ : http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 

 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) 

Χώρα: Ελλάδα 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

Type of procedure Open procedure 

Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Σύντομη περιγραφή: 

Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη σε Πενήντα Πέντε (55) 

Εργολαβίες (Έργα) κατασκευής και συντήρησης δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο 

σύνολο των διοικητικών Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ και τους ΤΚΣΔ/ΔΠΑ και ΤΤΕΔ/ΔΠΝ. 

 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do


 

 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής]; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

 

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:  

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα ...): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

προμήθειας: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 

Επώνυμο 

Ημερομηνία γέννησης  

Τόπος γέννησης  

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 



 

 

Πόλη: 

Χώρα: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό ...): 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις 

σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους 

φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό 

φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων: 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού  

 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

 



 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί 

της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο 

λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της 

αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 



 

 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, 

της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). 

Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι 

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 



 

 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού  

 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 

χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

Ενεχόμενο ποσό 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 

απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους;  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 



 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος  

Ενεχόμενο ποσό 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση; 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 

απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους;  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 

περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο 

εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 

2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

Ο Ναι 

Ο Όχι 



 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 

κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 

δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 

εργατικού δικαίου;  

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε  

 

Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 



 

 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυοτητας ή παύσης 

δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές απΟ τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 



 

 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

 Ο Ναι 

 Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 



 

 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε 

ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

 Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την 

εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

 Ο Ναι 

 Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ' άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι 

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη 

καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 



 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων 

εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των 

κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

δικαιολογητικά, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

 Ο Ναι  

Ο Όχι 

 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

σύναψης της σύμβασης; 

 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 

μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι 

αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Α: Καταλληλότητα 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής 

του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 



 

 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι 

 Ο Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, 

όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι  

Ο Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής  

 

Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΣ 

είναι ο εξής: 

Ποσό 

Ημερομηνία έναρξης 

Ημερομηνία λήξης 

Ποσό 

Ημερομηνία έναρξης 

Ημερομηνία λήξης 

Ποσό 

Ημερομηνία έναρξης 

Ημερομηνία λήξης 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι  

Ο Όχι  

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 



 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Για τις συμβάσεις έργων: εκτέλεση εργασιών του συγκεκριμένου τύπου 

Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός 

φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα 

πέντε έτη. 

Περιγραφή 

Ποσό 

Ημερομηνία έναρξης 

Ημερομηνία λήξης 

Αποδέκτες 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι 

Ο Όχι 

URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Αποδοχή ελέγχων 

 

Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που 

πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 

συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

Επιτρέπετε ελέγχους; 

Ο Ναι  

Ο Όχι 

 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται 

στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 

ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της 

ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Η απάντησή σας  

Ο Ναι 

Ο Όχι 



 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

Ο Ναι Ο 

Όχι URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Λήξη 

 

Μέρος V!: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν: α) Ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει ήδη στην κατοχή του 

τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης για τους σκοπούς του Διαγωνισμού της Διακήρυξης με αριθμό ΔΔ-209, όπως 

δημοσιεύθηκε την 11.10.2017 με την υπ' αριθμ. 2017-141329 Προκήρυξη στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ–209 

για την ανάδειξη Αναδόχων εκτέλεσης έργων δικτύων Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Της Εταιρείας (ή) Ένωσης/Κοινοπραξίας Εταιρειών: 

 

«…………………………………………………………..» 

 

Για τις εργασίες που θα μας ανατεθούν στα πλαίσια της Εργολαβίας που αναφέρεται στη συνέχεια, 

όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στη Διακήρυξη, προσφέρουμε την παρακάτω ενιαία έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, 

λαμβανομένων υπόψη των Γενικών και Ειδικών Προσαυξήσεων των Κεφαλαίων Γ' και Δ' του 

Τετάρτου Μέρους του Τιμολογίου, σύμφωνα με τους όρους, τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο τεύχος "Διακήρυξη" με αριθμό ΔΔ-209 και τα συμβατικά τεύχη που τη 

συνοδεύουν. 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Προσφερόμενη Έκπτωση 

σε ακέραιες μονάδες  

επί τοις εκατό 

(Όπως στον Πίνακα Α του Τεύχους  

"Διακήρυξη" με αριθμό ΔΔ-209) (αριθμητικώς και ολογράφως) 

 

  

«….….………………………………….……….»   

 

 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι αποδεχόμαστε, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδος του 

Τιμολογίου της Υπηρεσίας, μετά την εφαρμογή πάνω σ' αυτές της παραπάνω έκπτωσης που 

προσφέραμε, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μίας εργασίας που θα μας ανατεθεί, για εκτέλεση 

σύμφωνα με τους όρους, τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης με αριθμό ΔΔ-209 του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων 

  

  

  

 .................................................... 
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Ανοικτή Διαδικασία 
 

Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης και μη συνδρομής 
κριτηρίων αποκλεισμού  

 
 

(Καλύπτει την παράγραφο 4 του Άρθρου 19 του Τεύχους "Διακήρυξη" με ανοικτή 
διαδικασία) 

 

 
Ο υπογράφων .............................................................................. με την ιδιότητά 

μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
– Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας ………………….……………………… δηλώνω 
υπεύθυνα : 

 
 

1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ………. που αφορά στο Έργο 
«…….….………………………..…….» και ειδικά όλα τα Τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται 

στο Άρθρο 6 του Τεύχους "Διακήρυξη" και ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους της Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων αυτής 

     και ότι η Προσφορά μου ……………………………………………………… ……………………… …………… 

……………………..  
 

2. Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους σχετικούς 
Πίνακες Υλικών και 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 του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο 
εκπροσωπώ, 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 του δημοπρατούμενου Έργου, περιλαμβανομένου και του 

προσδιορισμού των απαιτήσεων της Εργολαβίας σε υλικά προμηθείας μου, βάσει της 
εξέτασης που έκανα όλων των επιτόπου στοιχείων και δεδομένων. 

 

4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή 
τροποποιηθεί και αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς μου (εκτός αυτών του 

άρθρου 56 του Συμφωνητικού της Σύμβασης) δεν θα μπορώ ν' απαιτήσω μετά την 
τυχόν ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου. 

 

5. Ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από τα 
άρθρα 325 - 329, 695, 1106 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο 

της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών το θεωρώ ως ενδεχόμενο και 
τον αποδέχομαι. 



 

 

 
6. Ότι στις τιμές της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο εκπροσωπώ, έχω 

περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές, δασμούς, 
εφαρμοζόμενες κρατήσεις κ.λπ. σε σχέση με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου 

Έργου, όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση, καθώς και το εργολαβικό μου κέρδος. 
 
7. Ότι η προσφορά του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο εκπροσωπώ, θα παραμείνει σε ισχύ επί 

χρονικό διάστημα ……. ημερολογιακών ημερών 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 στον ΔΕΔΔΗΕ καθ' όλη τη 
διάρκεια ισχύος της. 

 
 

 
Ο Δηλών 

 

 
 

 
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

1. Επί νομικών προσώπων, η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από τους 
νόμιμους εκπροσώπους της (επί Α.Ε: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, επί 
ΕΠΕ και ΙΚΕ: Όλοι οι Διαχειριστές, επί προσωπικών εταιριών: Όλοι οι 

ομόρρυθμοι εταίροι). 
 

2. Επί φυσικών προσώπων η Υπεύθυνη Δήλωση θα αφορά τον ίδιο τον 
προσφέροντα. 

 

 



23 

 

                                                                                      Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

 
Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις) 

Επιχειρήσεων 

 
Ανοικτή διαδικασία 

 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Ν Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 

Σε περίπτωση  Ένωσης (Σύμπραξης/Κοινοπραξίας) Επιχειρήσεων  
(καλύπτει την παράγραφο 4.1.(α) του Άρθρου 19 της Διακήρυξης) 

 
 
Τα υπογράφοντα μέλη της Ένωσης (Σύμπραξης/Κοινοπραξίας) για το έργο  

 
……………………….……………………………………………………………………………  

 
1. ------------------------------------------------------------------- 
 

2. ------------------------------------------------------------------ 
 

δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της 
Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στο ΔΕΔΔΗΕ, από κοινού, 
ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που 

απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση. 
 

 
 

Ο ι   Δ η λ ο ύ ν τ ε ς 
 
           

 
  



 

 

                                                                                              Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

          ΗΜΕΡ....................... 

 
Προς τον 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 
ΑΘΗΝΑ 

 

 
Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ' εσάς υπέρ του 

....................................................................................., ο οποίος εδρεύει στην 

................. ............................... παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και από το δικαίωμα να προβάλουμε 

εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, 
τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ., σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, 

που μας παρέχεται από τα άρθρα 852 έως 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ. 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
............................................. ....................................................  ευρώ (…..…. €) για τη 

συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντος στο Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στον ΔΕΔΔΗΕ 
την ................................................ για την Κατασκευή του  Έργου «……………..………….… 

……………………….» σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Τεύχη της Διακήρυξης με αριθμό 
……-…….. και τυχόν Συμπληρώματα αυτής. 
 

Η εγγύησή μας αυτή 1αφορά μόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή 
του παραπάνω Προσφέροντος στο Διαγωνισμό σας καθώς και σε περίπτωση κατακύρωσης σ' 

αυτόν, την υπογραφή σχετικής Σύμβασης και την παράδοση σ' εσάς Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτελέσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται και στις 
υποχρεώσεις του Προσφέροντος για την εκτέλεση της σχετικής Σύμβασης. 

 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 

Προσφέρων έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 
καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή 

μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, 
χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση του Προσφέροντος και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα 
τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 
Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας παραμένει σε ισχύ μέχρι την ……………………….., οπότε 

                                                            
1
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής να περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι «καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση 
και». 



 

 

αυτή η εγγυητική 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. 

 



 

 

S P E C I M E N  
 

PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE FOR THE REQUEST FOR TENDERS AT 
OPEN PROCEDURE 

 
 DATE……………..……………. 

 

TO: HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION 
NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O.) 

20, Perraivou and 5, Kallirois street,  
ATHENS, GR-117 43 GREECE                                         
 

 
We wish to inform you that we irrevocably and unreservedly guarantee in favour of your 

Bidder(1)................................................................................................ having 
its seat or domiciled in 
(2).....................................................................……………………………….. waiving 

expressly and unreservedly the exception of claiming the benefit of discussion and our 
right objections of all kinds, including the principal obligor’s non-individual objections 

and particularly any other objection as from articles 852 - 856, 862 - 864 and 866 - 869 
of the Greek Civil Code, and renouncing of all our rights deriving from the above 

articles, we are severally responsible towards you and as principal obligors, with up to 
the sum of (3).....................................................................Euro (.…………………€) for 
the participation of the said Tenderer in the Bid under Inquiry 

No(4)...........................................................................................................………
…………… ……. to be held at HEDNO on (5)………...............for the construction of the 

project “......................................................................................” according to the 
terms and specifications of above mentioned Inquiry and its supplements. 
  

The above guarantee refers only to the obligations deriving from the participation in the 
aforementioned Bid up to the signing of the relative contract by Bidder in case of an 

award to him, and the delivery by him to you of a Letter of Good Performance 
Guarantee in accordance with your instructions, but in no event whatsoever does it 
refer to the obligations deriving from the performance of such a contract. 

  
In the event as a consequence of the above guarantee and according to your free and 

uncommitted judgment you will decide and inform us that the said Bidder is in default 
with regard to any obligation assumed by him in connection with his participation in the 
above Bid, we are hereby assuming the obligation to pay forthwith to you, without any 

objection whatsoever, the guaranteed sum ,either in total or in part ,according to your 
instructions and within five (5) days of your relevant request, without any authorization, 

action or consent of the Bidder hereinabove mentioned being required for such 
payment, nor any opposition, exception, objection or recourse to arbitration and/or 
Courts to be eventually by above Bidder demanding non-forfeiture or sequestration of 

this Letter of Guarantee being considered. 
 

We further declare that our present guarantee shall remain in full force and effect 
until……………………………. when this letter of guarantee is returned to us together with a 



 

 

written declaration from you releasing us from the present guarantee. Furthermore we 
declare that we shall extent the validity of this guarantee, upon your written request, 

prior to the expiration date of this guarantee. 
  

NOTE: On blank spaces to be written: 
(1)  The business trade name of the Bidder. 
(2)  The address of Bidder’s seat is to written here. 

(3)  The amount of Participation Bond is to be written here. 
(4)  Number of Inquiry to be written. 

(5)  Closing date for the submittal of the Bids is to be written here. 
  



 

 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

 
ΗΜΕΡ.................... 

 
Προς τον 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 
ΑΘΗΝΑ 

 
Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σε εσάς υπέρ 

του ...................................................................................... o οποίος εδρεύει στην 
..................................................... παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλαχτα, 
από την ένσταση της διζήσεως και της διαιρέσεως, καθώς και από το δικαίωμα να προβάλουμε 

εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν 
άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την εγγύηση και από παντός 

δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 852 έως 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 
του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

...............................................................................….. Ευρώ (…….€) για την ακριβή, 
πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω Αναδόχου, τις 
οποίες έχει αναλάβει με την υπ’ αριθ. .................... Σύμβαση (αρ. διακήρυξης ……….……) και 

των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της για την 
κατασκευή του έργου «…………………………………………………………………..» 

 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 

παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε 
αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, 

σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς 
να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 

αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 
Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από 
τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και 

τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της παρούσας σ' εμάς 
μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 

 

 



 

 

S P E C I M E N 

 

GOOD  PERFORMANCE  LETTER  OF GUARANTEE 
 

DATE………………. 

 
 

To  
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION 

NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.)  
20, Perraivou and 5, Kallirrois street, 
Athens, GR-117 43, GREECE 

 
 

We have the honor to declare that we hereby provide this guarantee to the benefit of 
………………………….. having its registered office in ………………………………. waiving, expressly 

and unreservedly, the benefit of discussion, the right to raise against yourselves the 

principal obligor’s non-individual objections or any other objections related to the 

Guarantee, which are provided by the Hellenic Civil Code as well as any right provided 

in articles 852 - 856, 862 - 864 and 866 - 869 thereof, being fully liable and as 

principal obligors up to the sum of Euro………………………………………………………….. 

(………………€) for the exact, strict and timely fulfillment of all obligations of the 
aforementioned Contractor, that have been undertaken by the Contract no. 
…………………………..     (Tender  Notice  No ………….) and  any  Supplements  thereto  and  in  

absolute  compliance  with  its  terms for the Project 
……………………………………………………………………………………….. 

 
In any event that, as a consequence of the above guarantee you will decide that the 

said Contractor is in default with regard to any obligation of any kind or nature 

undertaken by him by virtue of the above Contract, we   are hereby assuming the 

obligation to pay forthwith to you, without any objection whatsoever the guaranteed sum, 

either in total or in part, according to your instructions and within five (5) days of your 
relevant request, without any authorization, action or consent of the Contractor 

mentioned hereinabove being required for such payment nor any opposition, exception, 

objection or recourse to arbitration and/or the Courts thereof to be eventually instituted 

by the above Contractor, shall be taken into consideration. 

 
We further declare that our present guarantee shall remain in force and effect, until any 

and all obligations assumed by the Contractor by virtue of the above Contract and its 

supplements are fulfilled when this Letter of Guarantee will be returned to us, 
together with a written declaration from you releasing us from the present guarantee. 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

  



 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
ΗΜΕΡ................... 

Προς τον 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 
ΑΘΗΝΑ 

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σε εσάς υπέρ 
του  ……......................................................, ο οποίος εδρεύει στην 

....................................................................................... παραιτούμενοι ρητά,  
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως και της διαιρέσεως, από το 

δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την 
εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 852 έως 856, 862 

έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι 
του ποσού των ....……………………………………………….............Ευρώ (........ €) για την ακριβή, 

πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω Αναδόχου, 
σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους «Συμφωνητικό» της συνομολογηθείσας μεταξύ σας 
Σύμβασης, με αριθμό …............. και αριθμό Διακήρυξης ……… που αφορούν στη 

διαχείριση, διακίνηση, λογιστική παρακολούθηση, επιστροφή, λογοδοσία κ.λπ. των υλικών 
που παρέχονται από το ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου 

"………………………………………………….… ……………………………………………………………………….". 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση θα κρίνατε, ότι ο παραπάνω 

Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με την 
παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 

καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του 
ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από το σχετικό 
αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, 

ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη 

Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική 
μεσεγγύηση. 
 

Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 
από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 

Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της 
παρούσας σ' εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την 
εγγυοδοσία μας. 



 

 

S P E C I M E N  
 

LETTER                         OF  GUARANTEE 
FOR MATERIALS PROVIDED BY HEDNO TO THE CONTRACTOR 

 
 

DATE……………………. 

 
 

To 
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION 
NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.)  

20, Perraivou and 5, Kallirrois street, 
Athens, GR-117 43, GREECE 

 
 
 

We have the honor to declare that we hereby provide this guarantee to the benefit 

of.................................................................................................................. , 

having its registered office in ............................  waiving, explicitly and unreservedly,  
the  benefit  of  discussion,  the  right  to  raise  against  yourselves  the principal obligor’s 

non-individual objections or any other objections related to the Guarantee, which are 

provided for by the Hellenic Civil Code as well as any right provided for in articles 

852 - 856, 862 - 864 and 866 - 869 thereof, being fully liable and as principal obligors 

up to the sum of E u r o ………………………………………………………….. (………………€) for 

precise, accurate and timely fulfillment of all obligations of the above Contractor in 
accordance with the terms of the Issue "Contract” of the Contract 

no……………………(Tender Notice ……….) relating to the management, distribution, 
accounting, monitoring, return, accountability etc. of materials provided by HEDNO to 
the Contractor for the project 

“……………………………………………………………………………………………………………………”. 
 

In  any  event,  as  a  consequence  of  the  above  guarantee  you  will  decide  that  the 

said Contractor is in default with regard to any obligation of any kind or nature undertaken 

by virtue of the above Contract, we are hereby assuming the obligation to  pay  

forthwith  to  you,  without  any  objection  whatsoever  the  guaranteed  sum, either  in  

total  or  in  part,  according  to  your  instructions  and  within five (5) days of your 

relevant request without any authorization, action or consent of the Contractor 

mentioned hereinabove   and   without   considering   any   opposition,   exception,   
objection   or recourse to Arbitration and/or the Courts, which might be eventually 

instituted by above   Contractor   demanding   non-forfeiture   or   sequestration   of   this   

Letter   of Guarantee. 

 
Finally, we hereby declare that our guarantee shall remain in force and effect, until any  

and  all  obligations  assumed  by  the  Contractor by  virtue  of  the  above  Contract and 

its supplements are fulfilled when this Letter of Guarantee will be returned to us, 
together with a written declaration from you releasing us from the present guarantee. 

 



 

 

 
 



 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡ. ................. 
Προς τον 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 
ΑΘΗΝΑ 
 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ' εσάς υπέρ 

του ..................................................., ο οποίος εδρεύει στην 
................................................ παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως καθώς και από το δικαίωμα να προβάλουμε 
εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν 

άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την εγγύηση και από παντός 
δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 852 έως 856, 862 έως 864 και 866 έως 
869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

................................................ .................................. Ευρώ (........ €) για την 
αντικατάσταση ποσού ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί σε όσες κρατήσεις έχουν γίνει έως 

σήμερα λόγω εγγυήσεως καλής εκτελέσεως και που αφορούν οποιοδήποτε επιμέρους 
έργο, το οποίο εκτελέσθηκε κατόπιν οποιασδήποτε εντολής ή εξουσιοδότησής σας, από 
αυτά τα οποία ανατέθηκαν στον πιο πάνω Ανάδοχο σύμφωνα με την με αριθμό 

................... Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της για το Έργο 
…………………………….… και με ημερομηνία ………......... της οποίας αντίγραφο μας 

παραδόθηκε και η λήψη του οποίου βεβαιώνεται με την παρούσα. 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ισχύει σε αντικατάσταση των πιο πάνω κρατήσεων καλής 
Εκτελέσεως που αναλήφθησαν από τον πιο πάνω Ανάδοχο (άρθρο 10 παρ. 4 του 

Συμφωνητικού Συμβάσεως) και που αφορούν εργασίες τις οποίες ο πιο πάνω Ανάδοχος 
έχει εκτελέσει σύμφωνα με την πιο πάνω Σύμβαση. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με την 
παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 

καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του 
ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από το σχετικό 

αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη 

Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική 
μεσεγγύηση. 

 
Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 
από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 

Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της 
παρούσας σ' εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την 

εγγυοδοσία μας. 



 

 

S P E C I M E N  
 

 
DEDUCTIONS                LETTER                         OF  GUARANTEE 

 
DATE……………………. 

 

 
To 

HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION 
NETWORK OPERATOR S.A. (H.E.D.N.O. S.A.)  
20, Perraivou and 5, Kallirrois street, 

Athens, GR-117 43, GREECE 
 
 
 

We have the honor to declare that we hereby provide this guarantee to the benefit 

of.................................................................................................................. , 
having its registered office in ............................  waiving, explicitly and unreservedly,  

the  benefit  of  discussion,  the  right  to  raise  against  yourselves  the principal obligor’s 

non-individual objections or any other objections related to the Guarantee, which are 

provided for by the Hellenic Civil Code as well as any right provided for in articles 852 
- 856, 862 - 864 and 866 - 869 thereof, being fully liable and as principal obligors up to 

the sum of ………………………………………………………….. (……………….) for  the  refund  of  an  

amount equal to the amount corresponding to any deductions made to date due to the 

good performance  letter  of  guarantee,  which  regard  any  individual  works,  

executed following  any  order  or  authorization  provided  by  you,  of  those  assigned  to  

the aforementioned Contractor in accordance with the Contract no. ………………………  

(Tender Notice ………..) and any Addendums thereto, for the Project 
………“…………………………………………………………………………………..” dated …………………..……… a 

copy of which has been delivered to us and such receipt is hereby certified. 

 
This Letter of Guarantee shall remain in full force and effect, in replacement of the 

aforementioned deductions for Good Performance signed by the aforementioned 

Contractor (article 1 0  p a r . 4  of the Contract), which concern projects which the said 

Contractor has executed pursuant to the above Contract. 
 

In  any  event,  as  a  consequence  of  the  above  guarantee  you  will  decide  that  the said 

Contractor is in default with regard to any obligation of any kind or nature undertaken by 

virtue of the above Contract, we are hereby assuming the obligation to  pay  forthwith  to  

you,  without  any  objection  whatsoever  the  guaranteed  sum, either  in  total  or  in  part,  
according  to  your  instructions  within five (5) days of your relevant request, without any 

authorization, action or consent of the Contractor mentioned hereinabove   and   without   
considering   any   opposition,   exception,   objection   or recourse to Arbitration and/or the 

Courts, which might be eventually instituted by above   Contractor demanding   non-
forfeiture   or   sequestration   of   this   Letter   of Guarantee. 
 

Finally, we hereby declare that our guarantee shall remain in force and effect, until any  



 

 

and  all  obligations  assumed  by  the  Contractor  by  virtue  of  the  above  Contract and its 

supplements are fulfilled when this Letter of Guarantee will be returned to us, together 

with a written declaration from you releasing us from the present guarantee. 
  



 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 
 

 

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 "Επιβλέπων Μηχανικός", εγκαταστάτης, την επίβλεψη της 
εκτέλεσης των Έργων της Σύμβασης με αριθμό .................... που θα μας ανατεθούν από 

τον ΔΕΔΔΗΕ και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις οριζόμενες στο Άρθρο 15 
του τεύχους Συμφωνητικό. 
Ωσαύτως ο πρώτος εξ ημών αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται 

να αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Έργου, να ειδοποιήσει τουλάχιστον 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 πιο πάνω καθηκόντων του. 

 
 

 
 
 

Αθήνα ........................ 
 

 
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 

 

 
Σημείωση : 

 

Συνυποβάλλεται πιστοποιητικό 

ποινικού μητρώου του Επιβλέποντα 

Μηχανικού εγκαταστάτου, εκδοθέν 

εντός του τελευταίου, προ της 

υποβολής της παρούσης, τριμήνου. 

 



 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 
 
 

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

                              2. ................................................................... 
                              3. ................................................................... 

 
δηλώνουμε υπεύθυνα προς τον ΔΕΔΔΗΕ εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου "περί 
ψευδούς δηλώσεως" ότι ο πρώτος και ο δεύτερος εξ ημών, Ανάδοχος και "Επιβλέπων 

Μηχανικός", αντίστοιχα της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό ................... ορίζουν τον 
τρίτο εξ ημών ο οποίος και αποδέχεται τον διορισμό του ως "αναπληρωτή του Επιβλέποντα 

Μηχανικού" της παραπάνω Σύμβασης και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις τις 
οριζόμενες στο Άρθρο 15 του τεύχους Συμφωνητικό. 
Ωσαύτως ο πρώτος και ο δεύτερος εξ ημών αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε περίπτωση 

που προτίθενται να αντικαταστήσουν τον αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικό του Έργου, 
να ειδοποιήσουν τουλάχιστον ένα μήνα πριν εγγράφως τη ΔΕΔΔΗΕ προσκομίζοντας 

συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση, ο δε τρίτος εξ ημών 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τη ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα (1) 
μήνα πριν, για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων 

του. 
 

 
 
 

 
Αθήνα ........................ 

 
 

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 
Σημείωση : 

Συνυποβάλλεται πιστοποιητικό 

ποινικού μητρώου του αναπληρωτή 

Επιβλέποντος Μηχανικού 

εγκαταστάτου εκδοθέν εντός του 

τελευταίου, προ της υποβολής της 

παρούσης, τριμήνου. 
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Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 

1673)  
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 
 

(Καλύπτει την παράγραφο 3.6.2 του Άρθρου 18 του Τεύχους "Διακήρυξη" με ανοικτή 

διαδικασία) 
 

Ο υπογράφων .............................................................................. με την ιδιότητά 
μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
– Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας ………………….……………………… δηλώνω 

υπεύθυνα : 
 

«Ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
ν.3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.3414/2005 , η οποία αφορά 
στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόμου) και 

ότι δεσμεύομαι να γνωστοποιώ αμελλητί προς τον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ 

δεδικασμένου σχετικά με τη συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων 
των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του τίτλου 

II της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/23.08.2007  (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ 
Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.3414/2005)». 

 
Σημείωση: 

 
1. Η Υ.Δ. είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται πριν την υπογραφή της Σύμβασης. Θα είναι 

επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από 
το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του 

οικείου πρακτικού). 
 
2. Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από 

ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον 
Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το 

δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω 
εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, 
Δικαστική ή Διοικητική Αρχή. 



 

 
(1) Συμπληρώνεται με (v) η επιθυμητή επιλογή. Προσοχή: Πρέπει να επιλεγεί οπωσδήποτε μία εκ των διαθέσιμων επιλογών. 
(2) Στην περίπτωση προσωπικού αναδόχου εργολάβου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της επωνυμίας της εταιρίας. 
(3) Συμπληρώνεται προαιρετικά στην περίπτωση προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ, υποχρεωτικά στην περίπτωση προσωπικού εργολάβου. 
(4) Τα στοιχεία συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται νέος σταθμός εργασίας. 
(5) Επιλέγεται μία μόνο εκ των διαθέσιμων επιλογών. 
(5&6) Συμπληρώνονται υποχρεωτικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το αίτημα θεωρείται άκυρο και δεν καταχωρείται στον Γόρδιο.  
 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5         Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr  

 

 

 
Περιφέρεια/Περιοχή :  ΑΡ./ΗΜ.: …………………………………………    

 

Πληροφορίες : Προς : ΔΔ/ΤΕΕΕΧ 
Τηλέφωνο :  
e-mail :  

 

Περίληψη : Πρόσβαση χρήστη στην εφαρμογή Πιστοποίησης Εργολάβων “ΓΟΡΔΙΟΣ” 
                                                 

                                                  ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ                          ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(1)

    

1. [  ]ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ      2. [  ]ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ     3. [  ]ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ……………….  ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………..……………………………  

ΥΠ. ΚΛΙΜ. ΔΕΔΔΗΕ Η’ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
(2)

: ……………………….…………………...………. 

ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ………………………………………………….……….. …………………………………...…… 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ……………….................................... ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. 
(3)

: ….………………………………………...…… 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

1. [   ] ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜ. ΕΡΓΑΣ.  ( ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜ. ΕΡΓΑΣ.: …….………………..………………….. ) 

2. [   ] ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜ. ΕΡΓΑΣ. 
(4)

 

            ( ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ……………………………………………………………………… ) 

            ( ΟΡΟΦΟΣ: ……………………………………..……….ΓΡΑΦΕΙΟ: ………...……………………………………… ) 
 
 

Για χρήστες ΔΕΔΔΗΕ : 
 

 

 Για χρήστες Αναδόχου : 
 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

(5)  

1. [   ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ         2. [   ] ΕΓΚΡΙΣΗ 
 

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

[   ] ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΕ 
(6)

 

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

 

 ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΕ 
(6)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 

ΣΕΕ: 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

     [ Υπογραφή από Διευθυντή Περιοχής ή Περιφέρειας ] 

mailto:infodeddie@deddie.gr


 

 

 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5         Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr 
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr  

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Σήμερα την ..................... στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ 
.................................... εμφανίσθηκαν ενώπιον του Εντεταλμένου Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ κ 
……………………………………………, ο/οι Εκπρόσωπος/οι της Εταιρείας Αναδόχου του Έργου 
«…….....................» της Διακήρυξης ΔΔ-......., με αριθμ. Σύμβασης ……………… και ΣΕΕ ........ 
κ..................................... και ο Επιβλέπων Μηχανικός του Έργου κ ........................ 
 
Οι παραπάνω υπέβαλαν στην Υπηρεσία: 
 
 Την Δ/νση του γραφείου του Αναδόχου 
 Κατάσταση με τη σύνθεση του προσωπικού (ονόματα και ειδικότητες). 
 Αντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλματος για το τεχνικό προσωπικό. 
 Κατάσταση μηχανημάτων με αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους και της   
     ασφάλισής των 
 Πιστοποιητικά καταλληλότητάς μηχανημάτων (Γερανοί, καλαθοφόρα κλπ) 
 Κατάσταση με τα επιβεβλημένα εργαλεία 
 Κατάσταση εξουσιοδοτημένων προσώπων για: 

• Υπογραφή αιτήσεων διακοπών ρεύματος. 
• Παραλαβή και παράδοση πιστοποιήσεων εκτός τάσεως των δικτύων Διανομής. 
• Υπογραφές στις εντολές επίδοσης έργων και το ημερολόγιο Έργου 
• Εκτέλεση χειρισμών στο δίκτυο 
• Εργασίες τοποθέτησης- εκτοποθέτησης και σύνδεσης αποσύνδεσης μετρητών 
• Υπογραφή παραστατικών διαχείρισης υλικών 
• Παραλαβή και επιστροφή υλικών από και προς στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ  
• Παραλαβή και παράδοση επιμετρητικών στοιχείων, πιστοποιήσεων κλπ 
• Καταχώρηση των επιμετρήσεων εργασιών στο πληροφοριακό σύστημα «Γόρδιος» 

 
Μετά ακολούθησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και διαπιστώθηκε ότι η αποθήκη είναι 
κατάλληλα περιφραγμένη, διαθέτει συνολική επιφάνεια :…………………. τετρ. μέτρα, από τα οποία: 
 

• χώρος στεγασμένος και ασφαλισμένος (κλειστός )………….. τετρ. μέτρα και   
• χώρος απλώς στεγασμένος …… ……   τετρ. μέτρα  

 
και πληροί τους όρους της σύμβασης ως προς την έκταση και την ασφάλεια, καθώς και την υγιεινή. 
Επίσης διαθέτει τηλεφωνική σύνδεση και ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 
 
Μετά τα παραπάνω πληρούνται οι προϋποθέσεις για εγκατάσταση του Αναδόχου και έναρξη των 
εργασιών της Σύμβασης. 
 
 
       Για τον ΔΕΔΔΗΕ                                                    Για τον Ανάδοχο 
  
 
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός                                  Ο Επιβλέπων Μηχανικός 
 
 
Συνημμένα: 
 Πίνακας προσωπικού Αναδόχου με τις άδειές των 
 Πίνακας μηχανημάτων Αναδόχου 
 Πίνακας εργαλείων Αναδόχου 
 Πίνακας υλικών προμηθείας Αναδόχου από άλλη εργολαβία 
 Πίνακας υλικών προμηθείας του ΔΕΔΔΗΕ, από άλλη εργολαβία 

mailto:infodeddie@deddie.gr


 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Αγαπητέ Πελάτη, 
 
Η ηλεκτρική σας παροχή κατασκευάστηκε για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ από 
συμβεβλημένο συνεργείο ιδιώτη εργολάβου. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα, πληροφορία ή παράπονο, παρακαλούμε να   
απευθυνθείτε στον ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχής ……………………… ………… ……  
 
στη διεύθυνση : ………………………………………………………       …………. 
στα τηλέφωνα  : ……………………………………………………….       .    όπου 
οι κύριοι …………………………………………………………………       ……….. 
θα σας πληροφορήσουν άμεσα και υπεύθυνα. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Πρωτότυπο : Ανάδοχος 

1 αντίγραφο: ΤΤΕΔ/Περιφέρειας 

1 αντίγραφο: Φάκελος έργου 
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ………………………………………………….….            

ΠΕΡΙΟΧΗ ………………………………………. 

                                                                 Προς Ανάδοχο ……………………………………  

 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ …………………………….. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγ. 6 του Συμφωνητικού της Σύμβασης  με αριθμό  ΔΔ-

………/…………..……..…. παρακαλείσθε με την παρούσα εντολή όπως εκτελέσετε τις παρακάτω 

εργασίες του έργου  με  περιγραφή ……………………………………….…………………….…………………………  

και αριθμό δικτύου SAP……………………………………. από (ώρα) …………… έως (ώρα)……..… 

στις…………..…… ημέρα ……………………………… λόγω 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Α/Α ΑΡΙΘ. 

ΤΙΜΟΛ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                        ……………………./20…. 

                                                                            Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

 

 

 

 

Παραλήφθηκε από τον Ανάδοχο στις  ……………………………………… 



                                                                                                     Υπόδειγμα 
 

 

 

 

 

Εργολαβία : _____________________________________

Ανάδοχος :  _____________________________________   

Αρ. Σύμβασης : __________________________________

                                                    Αρ.  ________  Ημερομηνία___________________ 

                                                     Προς : ( Επιβλέπουσα Υπηρεσία)

Ημερομηνία ετοιμότητας _____________________________________________

Αριθμός  και Ημερομηνία Παραγγελίας _________________________________

Προμηθευτής :_______________________________________________________

Διεύθυνση και τηλέφωνο Προμηθευτή : _________________________________

α/α Κωδικός Υλικού Περιγραφή υλικού Ποσότητα
Αριθμός 

Παρτίδας

Κοινοποίηση     Για τον Ανάδοχο
- ( Προϊσταμένη Υπηρεσία )

Υπογραφή : _____________________

Ονοματεπωνυμο : _____________________

Ημερομηνία : _____________________

Τηλέφωνο επικοινωνίας : _____________________

Αναγγελία   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Υλικών



                                                                                                     Υπόδειγμα 
 

 

ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤOY ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
 

Ο υπογράφων ………………(1)………………………νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου 
«…………(2)………………..» κατασκευής έργων δικτύων Διανοµής, δηλώνω µε την 
παρούσα µου ότι, µετά την εκκαθάριση και την οριστική ρύθμιση ανάµεσα σε µένα 

και στον «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (∆Ε∆∆ΗΕ) κάθε λογής απαιτήσεων, που απορρέουν  από την 

Εργολαβία µε τίτλο «……………(3)……………………» της διακήρυξης ……(4)………….και 
αριθµό σύµβασης …………(5)……../…………… , και μετά την ικανοποίηση όλων των 
απαιτήσεων µου, που είχα από την υπόψη σύµβαση έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ, 

απαλλάσσω, σύµφωνα µε τη διάταξη του Άρθρου 75 παρ. 8 του Συμφωνητικού 
της υπόψη Σύµβασης, τον ∆Ε∆∆ΗΕ και τον εξοφλώ πλήρως και ολοσχερώς από 

οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση µου, που απορρέει ή έχει σχέση µε την πιο πάνω 
σύµβαση. 

 
Κατόπιν αυτού ούτε έχω ούτε διατηρώ οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ∆Ε∆∆ΗΕ  
από την πιο πάνω σύµβαση, παραιτούμενος ρητά και  ανεπιφύλακτα από 

οποιαδήποτε τέτοια τυχόν απαίτηση µου. 
 

∆ια της παρούσης µου δηλώνω επίσης ότι, αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες µου για  
 

α)  ελαττώματα των έργων και ελλείψεις συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων για τις 
οποίες,  (ελλείψεις και ελαττώματα), είναι εφαρμοστέες στην περίπτωση αυτή 

οι διατάξεις της κείμενης νοµοθεσίας, και   
 
β)  απαιτήσεις των ασφαλιστικών ταµείων, (ΕΦΚΑ κ.λπ.) από οφειλές µου προς 

αυτά, που ενδέχεται να αναγγελθούν στον ∆Ε∆∆ΗΕ μελλοντικά. 
 

γ)  οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου που έχει σχέση µε το Έργο και απ' οποιαδήποτε  
μελλοντική απαίτηση ή δικαστική ενέργεια του οποιουδήποτε εναντίον της, 
σχετικά  µε την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης.   

 
δ)  για οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υπεργολάβων ή παρόχων υπηρεσιών 

µου, έναντι του ΔΕΔΔΗΕ. 
       
  

                                                                      Ημερομηνία……………………… 
                                                                                     Ο ∆ηλών 

 
 
Σημειώσεις για τον συντάκτη της ∆ήλωσης: 

(1) Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα  
(2) Η επωνυμία του Αναδόχου 

(3) Ο τίτλος εργολαβίας  

(4) Ο αριθµός διακήρυξης της εργολαβίας 

(5) Ο αριθµός σύµβασης 

 

Η Δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου και να είναι 

νομίμως επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. 


