
 
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ- 33 

 
 

 

 
 

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

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, 

ΤΑΣΕΩΣ 20 kV, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ «ΠΑΡΟΣ 

- ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ», «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», «ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ – 

ΠΟΡΟΣ» ΚΑΙ «ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΘΑΣΟΣ» 

 

 
 
 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Ι’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
  



  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 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 Αναλήψεως Κρατήσεων 
 Deductions Letter of Guarantee 

 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 
 Advance Payment Letter of Guarantee 

 
 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση "Ανάδοχου - Επιβλέποντα Μηχανικού". 

 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση "Ανάδοχου – Αναπληρωτή Επιβλέποντα 
 

 Υπεύθυνη Δήλωση «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 

3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 
 

 Ανέκκλητη Δήλωση Απαλλαγής του ∆Ε∆∆ΗΕ από τον Ανάδοχο 

 

 Υπόδειγμα Πίνακες Εμπειρίας & Συστάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
 

 
  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 
Ανοικτή Διαδικασία 

 
Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης και μη συνδρομής 

κριτηρίων αποκλεισμού  
 

 
(Καλύπτει την παράγραφο 4 του Άρθρου 20 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 ΔΕΕΔ -33 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 δεν έχει Αποκλίσεις από τους 

Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης . 

 

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 9 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 15 μηνών από την καθορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή της και ότι παραιτούμαι 

ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματός μου προς ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της 



προσφοράς, με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την υποβολή 

της 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. 

 

  



                                                                                              ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 

 
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  του Άρθρου 20 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 εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (158.595,00€) 

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 ΔΕΕΔ-33 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 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. 

 

                                                           
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». 



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 (.158.595,00€) 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………………. 

 

Το: 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 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 5 παρ. 3 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 5  p a r . 3  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. 

  



 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

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 

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 (….. €) που αντιπροσωπεύει τη, δοθείσα 

από εσάς στον αναφερόμενο Ανάδοχο, προκαταβολή σύμφωνα με τη συνομολογηθείσα μεταξύ σας 

Σύμβαση για το Έργο ......................................................................... 

αριθ. Σύμβασης ……………………( Αρ. διακήρυξης………). 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπρόσθετα και τους τόκους της ως άνω προκαταβολής για χρονικό 

διάστημα ίσο με το μισό  της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του Έργου, ήτοι μέχρι την 

..............................., και με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών,  όπως ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησης Προκαταβολής, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον 

περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων.  

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

Ανάδοχος παρέβη  οποιαδήποτε υποχρέωση 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, πλέον τόκου επ' αυτού 

υπολογισμένου με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών, όπως ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημερομηνία έγκρισης λήψης Προκαταβολής, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου 

οκτώ (8)  ποσοστιαίων μονάδων, 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 

ADVANCE PAYMENT 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 

…………………………… (the Contractor) 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………………………………………………………… 

(……………….€) which represents the advance payment given by you to the aforementioned 

Contractor in accordance with the terms of the Contract for the Project 

………..…………………………………… undertaken by the Contract ……………………………….. (Tender Notice No. 

……….…….). 

 

The above guarantee additionally covers the interest of the aforementioned advance payment for 

a period equal to half the total period of the construction of the project, ie until ..................... 

.......... with EURIBOR interest rate of six (6) months, as applicable two (2) working days prior to 

the date of the authorization of Deposit, renewed every six (6) months, plus a margin of eight 

(8) percentage points. 

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, plus interest 

thereon calculated at the six (6) months EURIBOR rate, as applicable two (2) working days prior 

to the date of the approval of Deposit taking, renewed every six (6) months, plus a margin of 

eight (8) percentage points, 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. 

 

  



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", 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 4 των Ειδικών 
Όρων και στο άρθρο 7 των Γενικών Όρων. 
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, 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 4 των Ειδικών Όρων και στο άρθρο 7 των Γενικών Όρων.. 
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 εκδοθέν 

εντός του τελευταίου, προ της 

υποβολής της παρούσης, τριμήνου. 

 
 
 



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 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 : 
 

«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. 
  



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

Ο υπογράφων ………………(1)………………………νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου 

«…………(2)………………..» 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 40 παρ. 8 των Γενικών Όρων 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. 
  



Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

Άρθρου 19 Παράγραφος 4.1.1  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΕΔ-33 

ΠΙΝΑΚEΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ Ι - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩN 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α.   Μήκος Είδος 
Καλωδίου 

Αρ. 
Σύμβασης 

Αντισυμβαλλόμενος- 
Χώρα 

Χρονολογία 
Κατασκευής 

Χρονολογία 
Παράδοσης 

Βεβαίωση 
Χρήστη 

Α.1 * * * * * * * 

Α.2        

Α.3        

κ.ο.κ        

        

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ – ΠΟΝΤΙΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Β.  Μήκος Αρ. 
Σύμβασης 

Αντισυμβαλλόμενος- Χώρα Ημ/νία σύναψης 
Σύμβασης 

Ημ/νία 
Περάτωσης 

έργου 

Βεβαίωση 
Χρήστη 

Β.1 * * * * * ** 

Β.2       

Β.3       

κ.ο.κ.       

       

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙΙ – ΤΑΦΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γ. Μήκος Βάθος Αρ. 
Σύμβασης  

Αντισυμβαλλόμενος- 
Χώρα  

Ημ/νία 
σύναψης 
Σύμβασης 

Ημ/νία 
Περάτωσης 

έργου 

Βεβαίωση 
Χρήστη 

 

Γ.1 * * * * * * ** 

Γ.2        

Γ.3        

κ.ο.κ.        

        

* Συμπληρώνονται κατά έργο ανά γραμμή από τον προσφέροντα 

 

 


