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� Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)  
(Άρθρο 79 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) 

[Άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης Δημόσιας Σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)/ Αναθέτοντα 

Φορέα (ΑΦ) 

- Ονομασία: [ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100028684] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γ. ΑΡΓΥΡΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2103253986] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [G.Argyris@deddie.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.deddie.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «Οικοδομικές εργασίες συντήρησης ανακαίνισης διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως 20/0,4kv και 

λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΔΠΑ»CPV:45232220-0 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC…………………] 

- Η Σύμβαση αναφέρεται σε Έργα, Προμήθειες, ή Υπηρεσίες : [ΕΡΓΟ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : […] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στο Φάκελο από την Αναθέτουσα Αρχή (εάν υπάρχει): 

[ΔΠΑ/9171004/17] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
iv
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τα μέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ 

προσωρινής σύμπραξης ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη 

συμμετοχή στον διαγωνισμό και την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

[   ] 

 



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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 ΦΟΡΕΩΝ
v
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vi
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτη
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xi
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xiv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 



[……][……][……][……]
xvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xix

: 

[……] 

 



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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xx

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxi

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

 [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

 



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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxii

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxiii

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxiv 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxv

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 



μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxvi

, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
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; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
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 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 



Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α & Β του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
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; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 



Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση 

συναφών συμβάσεων κατά την τελευταία 

πενταετία. 

 

 

 

Αριθμ. 

Σύμβασης 

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Περιγραφή 

Υλικού 

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

Παραδόσεων 

    
 

Ο  οικονομικός φορέας να διαθέτει στο 

εργοστάσιο στο οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατασκευή των υπό προμήθεια υλικών, τον 

αναγκαίο, κατά ποσότητα και ποιότητα, 

μηχανολογικό εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη 

και προσήκουσα κατασκευή σύμφωνα με τη 

σύμβαση. 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

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
xxx

, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

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

δωρεάν
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. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  



 

 

 

 

Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της ∆ιακήρυξης και µη συνδροµής 
κριτηρίων αποκλεισµού 

 
 
 

(Καλύπτει την παράγραφο 4 του Άρθρου 18 του Τεύχους «∆ιακήρυξη» µε ανοικτή 
διαδικασία) 
 
Ο υπογράφων ………………………………………………………………………………………… µε την ιδιότητα µου 
ως νοµίµου εκπροσώπου (τίθεται κατά περίπτωση: Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου – 
∆ιευθύνων Σύµβουλος – ∆ιαχειριστής) της εταιρίας ……………………………………………..     δηλώνω 
υπεύθυνα : 
 
 

1. Ότι   έλαβα   πλήρη   γνώση   της  ∆ιακήρυξης   µε   στοιχεία που αφορά στο Έργο «  
………………………….»  και ειδικά όλα τα Τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο 
Άρθρο 6 του Τεύχους «∆ιακήρυξη»  και ότι αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της ∆ιακήρυξης 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 ∆ιαγωνισµού, 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 9 του Συµφωνητικού της Σύµβασης)   δε 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 ∆ιαγωνιζόµενου τον οποίο εκπροσωπώ, έχω 
περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές, δασµούς, 
εφαρµοζόµενες κρατήσεις κλπ. σε σχέση µε την εκτέλεση του αναλαµβανόµενου 
Έργου, όπως αυτές αναφέρονται στη Σύµβαση, καθώς και το εργολαβικό µου κέρδος. 



 
 

7. Ότι η Προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου, τον οποίο εκπροσωπώ,  θα παραµείνει σε ισχύ 
επί χρονικό διάστηµα (180) ηµερολογιακών ηµερών από την καθορισθείσα 
ηµεροµηνία για την υποβολή της και ότι παραιτούµαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώµατος 
µου προς ανάκληση, τροποποίηση ή συµπλήρωση της  Προσφοράς,   µε  οποιοδήποτε  
τρόπο,   µορφή   ή   υπό  οποιεσδήποτε  συνθήκες,   µετά  την υποβολή της στο ∆Ε∆∆ΗΕ 
καθ" όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  ∆ η λ ώ ν  
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
1. Επί νοµικών προσώπων, η Υπεύθυνη ∆ήλωση θα υπογράφεται από τους νοµικούς 

εκπροσώπους της (επί Α.Ε. : Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, επί ΕΠΕ και 
ΙΚΕ: Όλοι οι ∆ιαχειριστές, επί προσωπικών εταιριών: Όλοι οι οµόρρυθµοι εταίροι). 

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

 
 



∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ  
Σε περίπτωση Ένωσης (Σύµπραξης /Κοινοπραξίας) Επιχειρήσεων 

(καλύπτει την παράγραφο 4.1.(α) του Άρθρου 18 της ∆ιακήρυξης) 

 
 
 
Τα υπογράφοντα µέλη της Ένωσης/Σύµπραξης 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 ∆Ε∆∆ΗΕ, από κοινού, 
ενιαία, αδιαίρετα, και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών µας που 
απορρέουν από την Προσφορά µας και από τη Σύµβαση. 
 
 
 
 
 
 

Οι ∆ηλούντες 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
ΗΜΕΡ.......................  
Προς τον  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ)  
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 ∆ιαγωνισµό, ο οποίος θα διεξαχθεί στον ∆Ε∆∆ΗΕ την 
................................................ για την Κατασκευή του Έργου «……………..………….… 
……………………….» σύµφωνα και σε απόλυτη συµµόρφωση µε τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης µε 
αριθµό ……-…….. και τυχόν Συµπληρώµατα αυτής.  
Η εγγύησή µας αυτή 1�αφορά µόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
συµµετοχή του παραπάνω Προσφέροντος στο ∆ιαγωνισµό 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.  
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».  
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 ∆ιαγωνισµό, 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 
∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, 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 �  

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΗΜΕΡ....................  
Προς τον  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ)  
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 ∆ικαστήρια ή τη 
∆ιαιτησία, 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. 
 
 
 
 



 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 
 
ΗΜΕΡ. .................  
Προς τον  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (∆Ε∆∆ΗΕ)  
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5  
ΑΘΗΝΑ 
 



           

 

 

   
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                             
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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 ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, 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. 
 
 
 
 

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 
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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 10 par.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 ∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
Οι υπογεγραµµένοι 1. ...................................................................  
2. ...................................................................  
δηλώνουµε υπεύθυνα προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ 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 
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από τον ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ, προσκοµίζοντας συγχρόνως 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση, ο δε δεύτερος εξ ηµών 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τον ∆Ε∆∆ΗΕ τουλάχιστον ένα 
(1) µήνα πριν, για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την άσκηση των πιο πάνω 
καθηκόντων του.  
Αθήνα ........................  
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ∆ΗΛΟΥΝΤΕΣ  
Σηµείωση :  

Συνυποβάλλεται πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του Επιβλέποντα Μηχανικού εγκαταστάτου, εκδοθέν εντός του 

τελευταίου, προ της υποβολής της παρούσης, τριµήνου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
Οι υπογεγραµµένοι 1. ....................................................................  
2. ...................................................................  
3. ...................................................................  
δηλώνουµε υπεύθυνα προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ 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 
∆Ε∆∆ΗΕ προσκοµίζοντας συγχρόνως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
αντικατάσταση, ο δε τρίτος εξ ηµών αναλαµβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει 
εγγράφως τη ∆Ε∆∆ΗΕ τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν, για την πρόθεσή του να 
παραιτηθεί από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων του.  
Αθήνα ........................  
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ∆ΗΛΟΥΝΤΕΣ  
Σηµείωση :  

Συνυποβάλλεται πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του αναπληρωτή Επιβλέποντος Μηχανικού εγκαταστάτου 

εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της υποβολής της παρούσης, τριµήνου. 
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ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤOY ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
Ο υπογράφων ………………(1)………………………νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου 
«…………(2)………………..» κατασκευής έργων δικτύων ∆ιανοµής, δηλώνω µε την 
παρούσα µου ότι, µετά την εκκαθάριση και την οριστική ρύθµιση ανάµεσα σε µένα και 
στον «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 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 ∆Ε∆∆ΗΕ.  
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 ∆ήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Αναδόχου και να είναι νοµίµως επικυρωµένη 

για το γνήσιο της υπογραφής. 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και 

των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

v  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 

για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 

vi Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως 

δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

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

viii Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix 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 στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 

παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

x 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)
  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi 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. 

xii 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) 
 που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. 
xiii 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xviii Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 

σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  
xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 

ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη 

µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 
xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi 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 στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


