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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι 
Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού της μελέτης  

…………………………………………………………………………………… 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

΄Άρθρου   21.3 της Προκήρυξης  
Προς την  Επιτροπή  Διαγωνισμού της ως άνω μελέτης 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. 

…………………………..,1 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από   

…………………………….., στις ………………………………… 

 

υποψήφιος2 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με 

την επωνυμία ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………4 

 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 

ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 3316/05, τα ακόλουθα:   

 

Α. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που 

εκπροσωπώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 23.1.2 της Προκήρυξης,  καταδικαστεί με 

απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου5 για: 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

                                            
1 τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του  δηλούντος 
2 σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 
3 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίτπωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία, είτε ως 

μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας  
4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 
5 Διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση 
 Σελίδα 2 



 

4 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, με τελεσίδικη 

απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου, (ή εγκατάστασης του 

νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

 

Β. Δεν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση7, ή 

αναγκαστική διαχείριση. 

 

Γ. Δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 23.1.2γ της Προκήρυξης. 

  

Δ. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 

Ελλάδας. 

 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά 

την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό 

πλαίσιο. 

 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι  αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 

δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης, σύμφωνα με 

το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από 

τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

 

  (Τόπος – Ημερομηνία) 
………………………………. 

                                                                                   Ο δηλών 

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

                                            
6 Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση 
7 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
 Σελίδα 3 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ    

ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ   ΦΥΣΗΣ της τελευταίας …..ετίας (από ….έως σήμερα) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:    (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που 

αφορά ο  κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης υποβάλλεται 
ξεχωριστός κατάλογος για κάθε μέλος αυτής.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:          (Τίθεται η κατηγορία μελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ κατηγορία 
13 Υδραυλικά.)  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης όπως αναγράφεται στην 
σύμβαση) 

 
 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάμενη 

Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6  
Τμήμα Α) 

 
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που εκπονήθηκαν 

η πρόκειται να εκπονηθούν.  Προκαταρκτική, Προμελέτη, Οριστική, 
Μελέτη Εφαρμογής κ.λ.π.) 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος.  Σε 

περίπτωση Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε 
περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)   

 
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.)  
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον αριθμό 

της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η έγκριση 
αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάμεσο στάδιο 
αναγράφεται η ημερομηνία και η εγκριτική απόφαση.) 

     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του 

έργου και του μεγέθους του με χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία 
και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιμη), κατά τρόπο 
που να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να είναι δυνατόν η 
Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόμοιας φύσης 
με την υπό ανάθεση μελέτη.  Μπορεί να γίνεται περιγραφή των 
ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση 
του υποψηφίου.) 

    
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου της 

κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13 
Υδραυλικά.)  

 
 ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αμοιβή μελέτης της κατηγορίας στην οποία 

συμμετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συμμετοχής του στην 
κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αμοιβή του.) 

 

 Σελίδα 4 



 

 Σελίδα 5 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρμογή ή όχι της 
μελέτης.  Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται δύνονται 
πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση της μελέτης.  Στην 
περίπτωση που διατίθενται πιστοποιητικά του Κυρίου του έργου για 
την εφαρμογή της μελέτης συνυποβάλλονται.) 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. 

Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κλπ.) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :                (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης η υπηρεσίας όπως 
αναγράφεται στην σύμβαση) 

 
 
(Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όσες μελέτες  παρόμοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι 
δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωμένα στάδια εκπονουμένων συμβάσεων. ) 

 
 
 
   (Τόπος – Ημερομηνία) 
 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 
   Νομίμου Εκπροσώπου 
 

 
 
 
Σημείωση:  Το υπόψη προσάρτημα μπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας με μορφή 

στηλών, των οποίων τα περιεχόμενα θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καμιά 
αλλοίωση από τα ζητούμενα στο παρόν υπόδειγμα. 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
(ΜΟΝΟ  ΟΤΑΝ  ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. 
                                       Σε περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής.) 
 

α/α  
Ονοματεπώνυμο 

Τίτλος σπουδών 
(Διπλ/χος ΑΕΙ, κλπ – Ειδικότητα) 

Θέση 
στο υποψήφιο σχήμα 

 

Επαγγελματική 
 Εμπειρία 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
Σφραγίδα – Υπογραφή 
Νομίμου Εκπροσώπου 
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 
 

α/α ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
ΜΕ ΤΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

(Τόπος – Ημερομηνία) 
 
   Σφραγίδα – Υπογραφή 

      Νομίμου Εκπροσώπου 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙΙ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
  

  
1.  Επώνυμο :   
 
2.  Όνομα :    
 
3.  Ημερομηνία και τόπος γέννησης :    
 
4.  Υπηκοότητα :   
 
5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    
 
6.  Εκπαίδευση :  
 

ΊΔΡΥΜΑ:    
Ημερομηνία:  
Από (μήνες/έτη)  
(Μήνες/έτη)   

 
  

Πτυχίο:   
(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο 
πίνακας τροποποιείται κατάλληλα). 

   
 
7.  Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

ΓΡΑΠΤΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

Ελληνικά       
    

       
(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

 
 
8. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :  
 
 
 
 
 
9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ). 
 
 
 
 
 
10.  Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής επαγγελματικής 

εμπειρίας στον τομέα των μελετών ή υπηρεσιών και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου). 
 
   
   
 
11.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν 

από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του). 
 
 
 
 Σελίδα 8 



 

12. Επαγγελματική απασχόληση:  
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας 
από την σημερινή θέση απασχόλησης. Δίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε 
κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες και 
ευθύνες που είχε σε κάθε θέση). 

 
Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρμοδιότητες – ευθύνες: 

 
 

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρμοδιότητες – ευθύνες: 

 
 
 
13. Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία: 

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες μελέτες η υπηρεσίες. Δεν τίθεται χρονικός 
περιορισμός στις μελέτες ή υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα). 

  
  

 
ΧΩΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
Από (μήνας/έτος) 
Έως (μήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
         Τόπος – Ημερομηνία 
 
               Υπογραφή 

 Σελίδα 9 



 

Προσάρτημα  V 
Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………8 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού ………………………………… 9, υπέρ της  …………… …………………… 
…………………… ……………… …… 
………………………………………………………………………………………….10  για τη 
συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………….11, ή της μετ΄αυτήν 
νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για 
………………………………………………………………………………………… 12 σύμφωνα 
με τη σχετική προκήρυξή σας. 
Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από 
τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 
Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει 
αποκλειστικά και μόνο μέχρι ……………………….. 13 μετά την πάροδο της οποίας και 
εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή δήλωσή σας 
περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή 
μας αυτή. 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Με τιμή 
 

                                            
8  Αναγράφεται το όνομα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. 
9  Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αμοιβής. Ειδικά σε 

περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, η εγγύηση συμμετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7). 
10  Αναγράφεται το όνομα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυμία του 

υποψηφίου νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμα-πατρώνυμα των συμπραττόντων 
μελών – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυμίες των μελών νομικών προσώπων) σύμπραξης ή κοινοπραξίας, όπως 
αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής. 

11  Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
12  Αναγράφεται ο τίτλος της μελέτης ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται  στην   προκήρυξη. 
13  Αναγράφεται η ημερομηνία που αναφέρει η προκήρυξη, μπορεί όμως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή 

να μην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της. 
 Σελίδα 10 



 

 
Προσάρτημα  VI 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..14 

 

Αθήνα ………………….. 

 

Π ρ ο ς 
15 

Ε Δ Ρ Α: ……………………….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 

…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…16  μέχρι το ποσό των 

………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την 

πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου 

εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη 

σύμβαση …...…………………………………………..17  

……………………..……………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την 

επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη 

διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή 

μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα 

σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας 

της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό 

ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη 

διακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. 

Με τιμή 

                                            
14   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής. 
15  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής υπηρεσιών. 
16  Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας η ονομασία 

όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας 
και αφορά το σύνολο της σύμβασης (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.3316/05).  

17  Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης 
 Σελίδα 11 



 

 Σελίδα 12 

Προσάρτημα   VΙI 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

"ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που 

αφορά ο πίνακας. Σε περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλα τα 
μέλη αυτής. 

 

α/α ΕΓΓΡΑΦΟ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

Αίτηση ( εις διπλούν) 
 -το πρώτο αντίτυπο  εκτός φακέλου συμμετοχής 

για  πρωτοκόλληση 
-το δεύτερο αντίτυπο με συνημμένα τα 1α,1β και 1γ 

21.1    

1α     α)  Πίνακας Περιεχομένων 21.1.α    

1β 
    β) Υπεύθυνη .Δήλωση  μελών σύμπραξης περί 

ορισμού κοινού Εκπροσώπου και του 
Αναπληρωτή του. 

21.1.β    

1γ 

    γ) Υπεύθυνη  Δήλωση  αποδοχής διορισμού του 
ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και 
αντίστοιχη Υπεύθυνη .Δήλωση  του 
αναπληρωτή του. 

21.1.γ    

2α 
Πτυχίο κατάταξης στις καλούμενες κατηγορίες και 
τάξεις μελέτης για εγγεγραμμένους στα Ελληνικά 
μητρώα μελετητών ή γραφείων εταιριών μελετών  

21.2.1       

 ή        

2β 

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημους 
καταλόγους παρόχων υπηρεσιών, για όσους 
προέρχονται από χώρες-μέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που 
τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σε κατηγορία και τάξη 
μελετών αντίστοιχη με των Ελληνικών μητρώων 
μελετητών 

21.2.2       

 ή        

2γ 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή ένορκη βεβαίωση 
για όσους προέρχονται από χώρες-μέλη Ε.Ε. ή 
Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν αντίστοιχα μητρώα και 
διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη με αυτή που 
απορρέει από την εγγραφή στο μητρώο μελετητών. 

21.2.3       

3α 
Υπεύθυνη δήλωση περί μη λόγου αποκλεισμού 
(άρθρο 19 Προκήρυξης) για κάθε μεμονωμένο 
διαγωνιζόμενο 

21.3 προσάρτημα Ι   

 ή     

3β 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη λόγου αποκλεισμού 
(άρθρο 19 Προκήρυξης) κάθε μέλους 
διαγωνιζόμενων συμπράξεων ή κοινοπραξιών 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
μέλους. 

21.3 προσάρτημα Ι   

4α 
Κατάλογος  Παρόμοιας φύσης μελετών.  
(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα)  

21.4 προσάρτημα II -1   

4β 

Κατάλογος Στελεχών υπεύθυνων για την 
εκπόνηση της μελέτη. 
(Μόνο όταν ζητείται ειδική τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα)  

21.4 προσάρτημα II -2   

5 Εγγύηση συμμετοχής 21.5 προσάρτημα V   

6 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών ΑΕ 21.6    

 


	Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού της μελέτης 
	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
	Πτυχίο: 

	ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
	ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
	Προσάρτημα   VΙI
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
	"ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"

