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                                                   ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
 
 Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι 

ειδικοί όροι της διακήρυξης. 
 
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1 Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) ακριβή αντίγραφα. Το 

πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από τον Προμηθευτή ή από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με 
σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του ιδίου προσώπου ή 
προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε περίπτωση διαφορών 
μεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. 

 
2.2 Η προσφορά πρέπει να είναι κλεισμένη σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον οποίο να 

περιέχονται τα παρακάτω έγγραφα : 
 
2.2.1 Εγγύηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ και σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α ). 
 
2.2.2 Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των γενικών και ειδικών όρων διαγωνισμού και σύμβασης  

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.12β). 
 
2.2.3 Δήλωση αποδοχής της καθοριζόμενης στην παρακάτω παράγραφο 4 προθεσμίας ισχύος 

των προσφορών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.14). 
 
2.2.4 Δήλωση αλληλέγγυας ευθύνης των οίκων σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αυτούς 

με μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21.18α). 
 
2.2.5 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την εφαρμογή του άρθρου 57 του Συντάγματος της 

Ελλάδας, αν απαιτείται από τους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 
 
2.2.6 Οποιοδήποτε άλλο τυπικό στοιχείο απαιτείται. 
 
2.2.7 Τα στοιχεία των προσφερομένων υλικών, καθώς επίσης και τα κατά την κρίση του 

διαγωνιζόμενου τυχόν επιπλέον τέτοια στοιχεία. 
 
2.2.8 ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο με τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που να αναγράφει όλα 

τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο 6 της παρακάτω παραγράφου 3 του όρου 
«Υποβολή προσφορών» και στον οποίο να περιέχονται τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία των 
προσφερομένων υλικών, δηλαδή : 
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- Τιμές μονάδας, ποσότητες και ολικές τιμές ανά είδος υλικού. 
- Όροι πληρωμής τιμήματος. 
- Χρόνοι παράδοσης. 
- Τόπος κατασκευής των υλικών. 
- Τόπος και τρόπος παραδόσεως των υλικών. 
- Συνοπτική προσφορά ΕΝΤΥΠΟ 32.3θ εγχώριων προμηθευτών κατάλληλα συμπληρωμένη 

και υπογεγραμμένη. 
 Επισημαίνεται ότι αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα στοιχεία που δίδονται στη 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και σ’ αυτά που δίδονται κάπου αλλού, τα πρώτα θα 
υπερισχύσουν. Γι’ αυτό το λόγο εφιστάται η προσοχή των διαγωνιζομένων στη σωστή και 
πλήρη συμπλήρωση της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

- Οποιαδήποτε κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου επιπλέον αναγκαία τέτοια στοιχεία. 
 
 
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
3.1 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν τις προσφορές τους στο 

αρμόδιο γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (ΔΥΠΜ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Γρ. 
Προμηθειών), με μέριμνα των ίδιων  αρκετά έγκαιρα, μία (1) ημέρα ενωρίτερα  από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών, που ορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 

 
 
3.2 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ουδεμία προσφορά θα γίνεται δεκτή. 
 
3.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος 

αναγράφει καθαρά τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τον αριθμό 
της διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στον ειδικό όρο «Επισήμανση 
φακέλων προσφορών». 

 Διευκρινίζεται, ότι δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της προσφοράς το γεγονός ότι, απ’ έξω του 
σφραγισμένου φακέλου, αναγράφεται άλλο ονοματεπώνυμο από το ονοματεπώνυμο 
(Επωνυμία) εκείνου που συμμετέχει στο διαγωνισμό και υπογράφει την προσφορά. 

 
3.4 Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία της και 

ένα δεύτερο φάκελο σφραγισμένο, μέσα στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα οικονομικά 
στοιχεία. 

 
3.5 Οι σελίδες των οικονομικών στοιχείων θα είναι αριθμημένες. 
 
3.6 Έξω από το φάκελο των οικονομικών στοιχείων θα αναγράφεται η φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναφέρονται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τα διακριτικά στοιχεία 
της διακήρυξης (αριθμός και υλικό). 
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3.7 Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές, ή προφορικά, ή που 

εξαρτούν το τίμημα από άλλα γεγονότα μελλοντικά ή μη. 
 
3.8 Η σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο 3.1 εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών 

εξασφαλίζει τους διαγωνιζόμενους μόνο ως προς τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ενώ ο 
ΔΕΔΔΗΕ δεν αναλαμβάνει απέναντί τους οποιαδήποτε άλλη δέσμευση. 

 
 
4. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
4.1 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην προσφορά 

τους ότι αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Το 
διάστημα ισχύος της προσφοράς αρχίζει μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των 
προσφορών και είναι δυνατόν να παραταθεί με συμφωνία και των δύο μερών 
(διαγωνιζόμενου και ΔΕΔΔΗΕ). 

 
4.2 Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί 

μπορούν να επιστραφούν στους προμηθευτές. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και 
παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του 
διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη 
νέα ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την 
προσφορά τους. 

 
 
5. ΤΙΜΕΣ 
 
 Οι τιμές των προσφορών, τιμές μονάδας και ολικές τιμές ανά είδος υλικού είναι σταθερές, 

εφόσον δεν καθορίζεται αναπροσαρμογή στους ειδικούς όρους της διακήρυξης και λογίζονται  
για εγχώρια υλικά, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που καθορίζονται στους 
ειδικούς όρους της διακήρυξης. Όλες οι τιμές των υλικών πρέπει να προσφέρονται επί ποινή 
αποκλεισμού, στο νόμισμα που καθορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 

 Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν κάθε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ, 
εκτός από το ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών μονάδας και των συνολικών τιμών, θα 
υπερισχύσουν οι τιμές μονάδας. Επίσης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που 
αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς θα υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες 
τιμές. 

 
 
 
6. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 
 
 Αναπροσαρμογές των τιμών που προσφέρονται γίνονται δεκτές μόνο εάν προβλέπονται 

στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 
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7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
 Η πληρωμή των Ελλήνων προμηθευτών θα γίνεται την εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του 

τρίτου ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα υποβολής όλων των αναγκαίων 
παραστατικών σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της διακήρυξης και τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
της Παραγγελίας  ή της Σύμβασης. 

 Εάν η εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη 
ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 

 
8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
8.1 Ο διαγωνιζόμενος μαζί με την προσφορά του πρέπει να υποβάλλει εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής στο διαγωνισμό που το κείμενό της θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ και σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14. 

 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής και ο τρόπος υποβολής της καθορίζεται στους ειδικούς 
όρους του διαγωνισμού. 

 
8.2 Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ του 

ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα επιστρέφεται στον εκδότη 
της, αν ο διαγωνισμός δεν κατακυρωθεί στον διαγωνιζόμενο ή / και μετά τη λήξη ισχύος της 
προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση κατακύρωσης στον διαγωνιζόμενο η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα 
επιστρέφεται στον εκδότη της, αφού υπογραφεί η σύμβαση που θα συναφθεί με το 
διαγωνιζόμενο και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

 
 
9. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
9.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι καθ’ όλα σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στην παρούσα 

διακήρυξη όρους και να είναι διατυπωμένες με σαφή τρόπο, που να επιτρέπει τη σύγκριση 
των προσφορών, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ζητηθούν πρόσθετες διευκρινίσεις από τους 
διαγωνιζόμενους. 

 
9.2 Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται ευκρινώς στο 

περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την  υπογραφή και 
σφραγίδα του προσφέροντα. Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίματα της 
γραφής, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές στο κείμενο, κενά και 
συγκοπές που δεν έχουν κανονικά επικυρωθεί. 

 
9.3 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ τα μέλη αυτής θα είναι υπεύθυνα, 

σε ολόκληρο το καθένα ενώπιον του ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή θα ευθύνονται από κοινού, 
αδιαιρέτως και το καθένα χωριστά, όσον αφορά την τήρηση (εκπλήρωση) των υποχρεώσεών 
τους που απορρέουν από την προσφορά της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ. 
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10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
10.1 Η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αποσφραγίζει αρχικά (Α’ στάδιο) μόνο τον κύριο 

φάκελο που περικλείει ολόκληρη την προσφορά, όχι δε και τον ιδιαίτερο φάκελο που 
αναγράφει τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 
10.2 Στη συνέχεια η Επιτροπή εξετάζει τη συμμόρφωση των προσφορών προς τα αναγραφόμενα 

στον παραπάνω όρο «Κατάρτιση προσφορών» (παραγρ. 2, εδάφια 1 έως & 7) και 
χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται, αντίστοιχα, «τυπικά αποδεκτές ή μη». 

 
10.3 Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνο οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές καθώς και οι 

προσφορές που αρχικά κρίθηκαν ως τυπικά μη αποδεκτές, αλλά μετά από υποβολή 
ένστασης δικαιώθηκαν. 

 Βάσει των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης η αρμόδια Υπηρεσία της Επιχείρησης 
θα διαχωρίσει τις προσφορές σε «Τεχνικά Αποδεκτές Προσφορές» και «Τεχνικά Μη 
Αποδεκτές Προσφορές». 

 
10.4 Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης θα αποσφραγίσει (Β’ στάδιο), τους 

ιδιαίτερους φακέλους με τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των τεχνικά αποδεκτών 
Προσφορών (αρχικά ή κατόπιν ενστάσεως αποδεκτών). 

 Στη συνέχεια, θα ελέγξει την ύπαρξη και την επάρκεια των οικονομικών στοιχείων των 
προσφορών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παραπάνω όρο «Κατάρτιση προσφορών» 
(παραγρ. 2, εδάφιο 8) και θα κρίνει τις προσφορές ως «τυπικά αποδεκτές ή μη». 

 
10.5 Οικονομικής αξιολογήσεως τυγχάνουν μόνο οι προσφορές εκείνες που κατά το Β’ στάδιο 

αποσφράγισης κρίθηκαν τυπικά αποδεκτές. 
 
 
11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
11.1 Ενστάσεις κατά της διακήρυξης 

 Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά 
της διακήρυξης αυτού. Οι ενστάσεις εξετάζονται μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Εντός δέκα (10) ημερών 
από την υποβολή της ένστασης εκδίδεται σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
Επιχείρησης. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση αυτής με 
ευθύνη και φροντίδα τους. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης, η οποία συνεπάγεται τροποποίηση 
ή συμπλήρωση όρων της διακήρυξης, εκδίδεται σχετικό συμπλήρωμα αυτής, με το οποίο 
καθορίζεται και η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 
11.2 Ενστάσεις κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή της νομιμότητας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
 
11.2.1 Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή κατά της νομιμότητας διενέργειας 

διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών μπορούν να 
υποβάλουν μόνο οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 
αποσφράγιση των προσφορών. Η ένσταση κατά συμμετοχής προμηθευτή κοινοποιείται 
απαραιτήτως από τον ενιστάμενο και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται. 
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11.2.2 Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 

απόφαση μπορούν να υποβάλουν μόνο οι συμμετέχοντες, των οποίων οι προσφορές δεν 
απορρίφθηκαν κατά το στάδιο της αποσφράγισης, εντός πέντε (5) ημερών από τη γνώση με 
οποιοδήποτε τρόπο της προσβαλλομένης πράξης ή παράλειψης. 

 
11.2.3 Για τις εμπρόθεσμες ως άνω ενστάσεις αποφασίζει αρμόδιο όργανο της επιχείρησης μέσα 

σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή αυτών. 
 Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη των 

ενστάσεων. 
 
11.3 Ενστάσεις επί τυπικά μη αποδεκτών προσφορών 
  
11.3.1 Με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, γνωστοποιούνται εγγράφως, με 

συστημένη επιστολή ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία / FAX, σε όλους τους διαγωνιζόμενους, 
που η προσφορά τους κρίθηκε «τυπικά μη αποδεκτή» από την Επιτροπή Αποσφράγισης 
Προσφορών, οι λόγοι της απόρριψής τους. 

 Η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και με ενυπόγραφο δήλωση των διαγωνιζόμενων ή 
των εκπροσώπων τους επί της προσφοράς των ότι έλαβαν γνώση των λόγων της τυπικής 
απόρριψης αυτής. 

 
11.3.2 Οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι και μόνον αυτοί δικαιούνται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, 

να υποβάλουν εγγράφως σχετική ένσταση, που θα απευθύνεται στην Επιτροπή 
Αποσφράγισης Προσφορών και μόνο για τους λόγους απόρριψής τους. 

 
11.3.3 Η οριστική και αμετάκλητη απόφαση επί των ενστάσεων λαμβάνεται από το αρμόδιο 

όργανο της Επιχείρησης και γνωστοποιείται εγγράφως, με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό, στους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν ενστάσεις. 

 
11.4 Ενστάσεις επί τεχνικά μη αποδεκτών προσφορών 
 
11.4.1 Με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, γνωστοποιούνται εγγράφως, με 

συστημένη επιστολή ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία / FAX, ταυτόχρονα σε όλους τους 
διαγωνιζόμενους, που η προσφορά τους κρίθηκε «τεχνικά μη αποδεκτή» από το όργανο της 
τεχνικής αξιολόγησης, οι λόγοι της απόρριψής τους. 

 
11.4.2 Οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι και μόνον αυτοί δικαιούνται, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, 

να υποβάλουν εγγράφως σχετική ένσταση, και μόνο για τους λόγους που κρίθηκαν τεχνικά 
μη αποδεκτοί, στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 
11.4.3 Η οριστική και αμετάκλητη απόφαση επί των ενστάσεων λαμβάνεται από το αρμόδιο 

όργανο της Επιχείρησης και γνωστοποιείται εγγράφως, με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό, στους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν ενστάσεις. 

 Η γνωστοποίηση γίνεται πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
 
11.5 Όλες οι ενστάσεις αναστέλλουν τις διαδικασίες του διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη 

εκδίκασή τους από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης ή μέχρι την παρέλευση της 
δεκαήμερης προθεσμίας, όπου αυτή προβλέπεται. 

 
11.6 Ένσταση ή διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής σε οποιαδήποτε φάση του 

διαγωνισμού δεν αναστέλλει την εξέλιξη του διαγωνισμού και τίθεται υπόψη του 
κατακυρούντος οργάνου της επιχείρησης στη φάση της κατακύρωσης. 
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12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ή την συμφερότερη 

προσφορά όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 
Ως χαμηλότερη τιμή νοείται αυτή που προκύπτει από την αναγωγή της προσφερθείσας τιμής 
επί της αυτής βάσεως από απόψεως τόπου, τρόπου και χρόνου παράδοσης των υλικών σε 
συνδυασμό με τους προτεινόμενους όρους πληρωμής και τους όρους της τυχόν 
προτεινόμενης χρηματοδότησης. 

 Στους ειδικούς όρους της διακήρυξης καθορίζονται με σαφήνεια όλα τα κριτήρια επιλογής της 
συμφερότερης προσφοράς, καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησής τους. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση και τυχόν υποβαλλόμενες δεν 
εξετάζονται, ούτε αξιολογούνται. 

 
 
13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ’ οποιονδήποτε ή τμηματικά σ’ 

οσουσδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού, ή ν’ απορρίψει όλες τις 
προσφορές. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κατανέμει την προμήθεια σε περισσότερους του 
ενός προμηθευτές, αν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους. 

 Ακόμη μπορεί -πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας να αυξομειώσει το συνολικό 
τίμημα μέχρι ενός ποσοστού με αντίστοιχη αυξομείωση της ποσότητας του υλικού, χωρίς να 
έχει ο προμηθευτής το δικαίωμα ν’ αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. 

 Το ποσοστό και οι προϋποθέσεις αυξομείωσης καθορίζονται στους ειδικούς όρους της 
διακήρυξης. 

 
  
 
14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια έχει την υποχρέωση να καταθέσει 

στον ΔΕΔΔΗΕ, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί γι’ αυτό, κάθε έγγραφο 
νομιμοποιήσεώς του που θα ζητηθεί. Ακόμη, έχει την υποχρέωση να δεχθεί την αντίστοιχη 
παραγγελία ή να υπογράψει τη σχετική σύμβαση και αν το ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, να καταθέσει 
σ’ αυτόν την ανάλογη εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μέσα στις 
προθεσμίες που θα ορισθούν γι’ αυτά. 

 Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα ν’ ακυρώσει την ανάθεση της 
προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημιάς της. 

  
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  24.12β 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  24.14 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  21.18α 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  21.15 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  42.12δ 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  42.14α 
- ΕΝΤΥΠΟ  32.3Θ 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24.12β 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
Ο υπογεγραμμένος  
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
που εκπροσωπώ νόμιμα τον Οίκο........................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
που μετέχει στον με στοιχεία................................................................................................................. 
Διαγωνισμό προμηθειών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των διατυπωμένων στη σχετική Διακήρυξη Γενικών 
και Ειδικών Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης, τους μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ 
ονόματος του παραπάνω αναγραφόμενου Οίκου, αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Αθήνα................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
         Ο ΔΗΛΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          
 
 
 
 
                                                                                                              ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  24.14 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
Ο υπογεγραμμένος................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
που εκπροσωπώ νόμιμα τον Οίκο............................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
που μετέχει στον με στοιχεία..................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
διαγωνισμό προμηθειών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας  
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ότι η με 
στοιχεία....................................................προσφορά του Οίκου για τον παραπάνω 
διαγωνισμό, ισχύει για.........................................................(*) ημερολογιακές ημέρες, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού (ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000). 
 
 
 
 
 
 
        ΑΘΗΝΑ.......................................... 
 
 
 
 
 
 
         Ο ΔΗΛΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, ο αριθμός των ημερολογιακών ημερών, 
      που πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοση (120) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                               ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  21.18α 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ :       ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ....................................... 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
17ο ΧΙΛ/ΤΡΟ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Τ.Κ.19300 
 

Δ  Η  Λ  Ω  Σ  Η 
 
 
Οι υπογεγραμμένοι Εκπρόσωποι των Οίκων........................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
που συμμετέχουν σαν Κοινοπραξία, στο Διαγωνισμό αριθ................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
για την προμήθεια.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
 
 

Δ  η  λ  ώ  ν  ο  υ  ν 
 
 
ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας, είναι πλήρως υπεύθυνα εις ολόκληρον, απέναντι στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
(από κοινού και έκαστος χωριστά), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από 
την προσφορά τους για την παραπάνω προμήθεια. 
 
 
Για λογαριασμό της      Για λογαριασμό της 
 
...................................      .................................. 
 

 



 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.     ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
17ο ΧΙΛ/ΤΡΟ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Τ.Κ.19300                                                           ΕΝΤΥΠΟ 32.3Θ 
   
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (που πρέπει να χρησιμοποιηθεί  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  σαν πρώτη σελίδα της προσφοράς σας) 

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
  

Περιγραφή προσφερόμενου υλικού ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ € ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ  ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ Α Ε 

   ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :  

 
1.  

26.000 ΤΕΜ 

Συσκευασία   0,5 lit παραδοτέα στον Ασπρόπυργο Αττικής. 

 

 

2.  6.000 ΤΕΜ 

Συσκευασία    1 lit παραδοτέα στον Ασπρόπυργο Αττικής. 

 

 

                                                           
 

                                                               ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

 
 



 
 
 
 
 

      ΕΝΤΥΠΟ 32.3Θ  ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 
 

 
Ο  Ρ  Ο  Ι 

 
 

 
1.  Διευκρινίζεται ότι οι τιμές πρέπει να προσφερθούν ακριβώς όπως ζητούνται στη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ και σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους αυτής της διακήρυξης. 
   

 
2.  ΤΙΜΕΣ     
     Όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.   

 
3.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
       Όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. 
 

4.    ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  : 
 
       ┌────┐ 

                               ΝΑΙ 
       └────┘ 
       ┌────┐ 

                              ΟΧΙ   ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ..................................................................................... 
       └────┘               ........................................................................................................................ 

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

5.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1.   Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. 
2.   Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς και θα χρησιμοποιη- 
      θούν για να διευκολυνθεί και να επισπευσθεί η διαδικασία σύγκρισης των προσφορών. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  :.....................ΟΝΟΜΑ:...............................................ΥΠΟΓΡΑΦΗ :..................... 
 

 
 
 
 



ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.12δ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Προς 
 
το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                 Ημερομηνία : 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζόμενού 
σας .......................................................................................................................................................... 
............................................................................ που εδρεύει ή κατοικεί στην ....................................... 
.................................................................................................................................................................. 
παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το 
δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις 
του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του 
Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, 
ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................για τη συμμετοχή του 
εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ. ....................................... που θα γίνει από σας στις 
............................................ για ............................................................................................................... 
................... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των 
συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η 
λήψη τούτου. 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που 
απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτόν , και της παράδοσης απ’ αυτόν σε σας 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η 
εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 
 
Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και 
αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω 
διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση  να σας 
καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος 
αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 
πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω 
Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή 
προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της 
εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 
  
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες οπότε αυτή η Εγγυητική 
Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, 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 την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 
 
 
 
 
 
 
 



          ΕΝΤΥΠΟ Δ2/30.10.2000 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.14α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Προς 
 
το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                   Ημερομηνία : 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των Διαγωνιζομένων 
σας (1) ............................................................................................................................................... 
.....................:  (2) ............................................................................................................................... 
.....................:  (3) ............................................................................................................................... 
............................................................................ που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος στην 
.........................................................................................................ο δεύτερος στην ......................... 
.......................................................................................................... ο τρίτος στην ............................ 
.................................................................................................... και που ενεργούν εν προκειμένω 
ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ παραιτούμενοι 
ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας 
να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του 
Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω 
άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ευρώ 
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................για τη συμμετοχή των εν λόγω 
Προμηθευτών στο διαγωνισμό με αριθ. .................................... που θα γίνει από σας στις 
............................................ για .......................................................................................................... 
................... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των 
συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα 
η λήψη τούτου. 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω Διαγωνιζομένων, που 
απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτούς , και της παράδοσης απ’ αυτούς σε 
σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως 
περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της 
σύμβασης αυτής. 
 
Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και 
αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ’ τους εν λόγω 
Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη 
συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση  να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς 
οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες 
σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε 
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να 
ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή των Διαγωνιζομένων 
σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση 
αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες οπότε αυτή η 
Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από 
την παρούσα εγγύηση. 



 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  21.15 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 
 
 
Μετά το έντυπο κείμενο μίας τέτοιας δήλωσης, να προσθέτονται κάθε φορά τα παρακάτω: 
 
 
1. Προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε) και Εταιριών Περιορισμένης 
 Ευθύνης (ΕΠΕ) 
 
 
1.1 Στην εταιρία με την επωνυμία...................................................έργα διευθυντή,  διοικητικού 
και νομικού συμβούλου εκτελούν μόνον οι παρακάτω: 
 Διευθυντής  : ο ........................................................... Μέλη Διοικ. Συμβουλίου, 
 Διευθύνοντες Σύμβουλοι, άλλοι Διοικητικοί Σύμβουλοι : 
 
 οι............................................................................................................................. 
  
 Νομικοί Σύμβουλοι : οι............................................................................................. 
 
1.2 Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 
 
 
2. Προκειμένου περί προσωπικών εταιριών (ομορρύθμων ή ετερορρύθμων) 
 
 Ισχύουν οι παραπάνω παράγραφοι 1.1 και 1.2 καθώς και οι ακόλουθοι παράγραφοι : 
 
2.1 Τα ομόρρυθμα (ή / και) ετερόρρυθμα μέλη της εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 
 
(α) .................................................................................................................................. 
 
(β) .................................................................................................................................. 
 
(γ) .................................................................................................................................. 
 
 
2.2 Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 
 
3. Προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων 
 
3.1 Δεν είμαι Βουλευτής 
 
3.2 Στην Επιχείρησή μου.............................................................................................. 
 έργα Διευθυντή, διοικητικού ή νομικού συμβούλου εκτελούν μόνο οι παρακάτω: 
 
 Διευθυντής     :  ο κ......................................................................................... 
 Διοικητικοί Σύμβουλοι:................................................................................................ 
 Νομικοί Σύμβουλοι    :................................................................................................ 
 
3.3 Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 

 


