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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ – 41954 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 

«ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Γ.Μ. 400kV ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 
 
 

 
ΤΕΥΧΟΣ 6 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

 
1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  
 
2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (Περίπτωση Ένωσης) 
 
3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 
 
4. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 
5. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής υλικών ΑΔΜΗΕ που χορηγήθηκαν στον ανάδοχο 

 

6. Περιβαλλοντική Δήλωση 
 

7. Πίνακας Παρόμοιων  Έργων  
 

8. Πίνακες Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
 

9. Υπεύθυνη Δήλωση Εκμισθωτή Μηχανημάτων 
 

 
  



  ΔΕΑ-41954/ Τεύχος 6 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» 
 

                                                   

 
        Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Ταμείο  

 Περιφερειακής Ανάπτυξης              Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 2 από 14 

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

                                                                       
Προς τον 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)  
Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 ΑΘΗΝΑ 
Ημερομηνία : 
  
 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζομένου 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 ΕΥΡΩ .....................................για την 
συμμετοχή του εν λόγω Διαγωνιζόμενου στο Διαγωνισμό με αριθ. ΔΕΑ-41954 που θα γίνει από εσάς στις 
................................... για το έργο που αφορά  την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων 
Γ.Μ.400kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος (ΠΑΣ) και ΓΜ 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (ΑΡΚ), καθώς 
και των απαιτούμενων αποξηλώσεων των καταργημένων τμημάτων των εν λόγω εναέριων ΓΜ πέριξ του 
οικισμού της Νέας Πεντέλης, 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 εγγύησή μας 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 την παράδοση σε εσάς Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν 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 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 ............... μήνες, οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή 
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.  
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ) 

                                                                   
Προς τον 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)  
Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 ΑΘΗΝΑ 
Ημερομηνία : 
 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Διαγωνιζομένου σας 
...................... που εδρεύει ή κατοικεί στην  ............................... και που μετέχει στο Διαγωνισμό με (1) 
............................................................................................................................................................... που 
εδρεύει(ουν) ή κατοικεί(ουν)  ....................................................................................................................... 
ως ένωση, της οποίας κάθε μέλος ευθύνεται «εις ολόκληρον» έναντι του ΑΔΜΗΕ 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 ΕΥΡΩ .....................................για την συμμετοχή του εν λόγω  
Διαγωνιζόμενου στο Διαγωνισμό με αριθμό ΔΕΑ-41954 που θα γίνει από εσάς στις ................................... 
για το έργο που αφορά  την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ.400kV Παλλήνη – Άγιος 
Στέφανος (ΠΑΣ) και ΓΜ 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (ΑΡΚ), καθώς και των απαιτούμενων 
αποξηλώσεων των καταργημένων τμημάτων των εν λόγω εναέριων ΓΜ πέριξ του οικισμού της Νέας 
Πεντέλης, 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 εγγύησή μας 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 την παράδοση σε εσάς Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν 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 οποιοδήποτε από τα εις ολόκληρον ευθυνόμενα 
ΠΡΟΣΩΠΑ, 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 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............... μήνες, οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή 
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) Συμπληρώνεται η επωνυμία των λοιπών συμμετασχόντων στην Ένωση. 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

 
Προς τον 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)  
Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 ΑΘΗΝΑ 
Ημερομηνία : 
 
 
Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σε εσάς υπέρ 
του.................................................................................. ο οποίος εδρεύει στην 
............................................... παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως, 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 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ. 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ...............................που 
αντιπροσωπεύει τη, δοθείσα από σας στον αναφερόμενο ανάδοχο, προκαταβολή σύμφωνα με τη 
συνομολογηθείσα μεταξύ σας Σύμβαση αριθ............. και ημερομηνία......................... για το έργο που 
αφορά  την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ.400kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος (ΠΑΣ) 
και ΓΜ 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (ΑΡΚ), καθώς και των απαιτούμενων αποξηλώσεων των 
καταργημένων τμημάτων των εν λόγω εναέριων ΓΜ πέριξ του οικισμού της Νέας Πεντέλης. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπρόσθετα και τους τόκους της ως άνω προκαταβολής για χρονικό 
διάστημα ίσο  με το μισό της συνολικής προθεσμίας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 
την ................... και με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών εφόσον είναι θετικό, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου 
3,5 ποσοστιαίων μονάδων. 
   
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 (πλέον τόκου επί αυτού υπολογισμένου με επιτόκιο 
EURIBOR για καταθέσεις 6 μηνών, εφόσον είναι θετικό) σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός 5 ημερών 
μετά από 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 την 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 τη συνομολογηθείσα μεταξύ σας Σύμβαση 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. 
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4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

                                                                                                     
 
Προς τον 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)  
Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 ΑΘΗΝΑ 
Ημερομηνία : 
 
 
Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ'εσάς υπέρ του 
...................................................................... ο οποίος εδρεύει στην .............................................................. 
παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως, 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 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 
μέχρι του ποσού των ........................ για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων του παραπάνω ανάδοχο, τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ'αριθ. .......................... Σύμβαση 
και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της, για το έργο που 
αφορά  την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ.400kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος (ΠΑΣ) 
και ΓΜ 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (ΑΡΚ), καθώς και των απαιτούμενων αποξηλώσεων των 
καταργημένων τμημάτων των εν λόγω εναέριων ΓΜ πέριξ του οικισμού της Νέας Πεντέλης. 
 
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 αμέσως μετά 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. 
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5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΜΗΕ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
                                                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
Προς την Εταιρεία: 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Δυρραχίου 89 & Κηφισού  
ΑΘΗΝΑ 
 
 

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

του............................................................................................... ο οποίος εδρεύει στην 

........................................................................................................ παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, 

από την ένσταση της διζήσεως, 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 856, 862 έως 864 και 866 

έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των …………………  

για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω Κατασκευαστή, 

τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ' αριθ. ΔΕΑ - .................  Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της, 

σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους «ΕΙΔΙΚΟΙ OPOΙ» της συνομολογηθείσας, που αφoρoύν τη διαχείριση, 

διακίνηση, λογιστική , παρακολούθηση, επιστροφή, λογοδοσία κλπ. των υλικών που παρέχονται από 

ΑΔΜΗΕ στον Kατασκευαστή για την εκτέλεση του έργου της Διακήρυξης ΔΕΑ-41954: έργο που αφορά  την 

πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ.400kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος (ΠΑΣ) και ΓΜ 

400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (ΑΡΚ), καθώς και των απαιτούμενων αποξηλώσεων των 

καταργημένων τμημάτων των εν λόγω εναέριων ΓΜ πέριξ του οικισμού της Νέας Πεντέλης 

. 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Κατασκευαστής 
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 αμέσως μετά το σχετικό 
αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση του Κατασκευαστή 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 
Κατασκευαστή 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. 
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6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 
 
 
Ο υπογράφων Διαγωνιζόμενος......................................... δηλώνω υπεύθυνα ότι : 
 
Συμμορφώνομαι πλήρως  με όλες τις σχετικές Περιβαλλοντικές Νομοθετικές απαιτήσεις καθώς και με όλους 
τους σχετικούς Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς και λαμβάνω όλα τα πρόσφορα μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
Ο Διαγωνιζόμενος στην παρούσα Δήλωση δύναται επίσης: 
 
Να παρουσιάσει την πολιτική και εμπειρία του σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. 
Να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συμμόρφωση με τις κείμενες περιβαλλοντικές διατάξεις        (πχ στη χρήση 
καθαρών τεχνολογιών ή στη στελέχωση με επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό με κατάλληλη εμπειρία και  
εξειδίκευση) 
ή να κάνει αναφορά στις επιδόσεις της εταιρείας  σε περιβαλλοντικά ή συναφή θέματα (πχ παρεμβάσεις για 
περιορισμό της ρύπανσης, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, χρήση συστημάτων ανάκτησης/ανακύκλωσης 
καταλοίπων και αποβλήτων, καταγραφή και  παρακολούθηση ρύπων) ή ακόμα και αναφορά στα πιστοποιητικά 
που έχει λάβει η εταιρεία και που αναφέρονται σε σχετικά με συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής 
& ασφάλειας, 
κ.λ.π.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................... 
 
 
Η παρούσα Δήλωση θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την 
προσφορά στο Διαγωνισμό.  
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6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Α/Α ΧΩΡΑ 
ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΟΥ  

ΧΡΗΣΤΗΣ 
(ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

ΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

kV 

ΜΗΚΟΣ 
ΕΝΑΕΡΙΑΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡ. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΠΟ  ΕΩΣ ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α. ΚΥΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΔΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ 

ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗ* 

1 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΧΩΜΑΤΟΣ  1 ΤΕΜ       

2 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΡΑΧΟΥ  1 ΤΕΜ       

3 
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΕΚΤΥΛΙΞΗΣ Α.Φ. & 
Α.Π. 

 60+20 ΤΕΜ       

4 

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 
ΑΣΥΣΤΡΟΦΟ Φ12 τουλάχιστον 
μήκους περίπου 30 km και 
Φ18 έως  Φ24 μήκους 20 Km. 

 30+20 ΚΜ       

5 
ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΛΙΞΕΩΣ 
ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

 10 ΚΜ       

6 

ΖΕΥΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΒΑΡΟΥΛΚΟΦΡΕΝΑ) 
ΕΚΤΥΛΙΞΕΩΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ-
ΟΠΙΣΘΕΝ) ΑΓΩΓΩΝ  

 1 ΤΕΜ       

 
 
*  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εξοπλισμού προς μίσθωση, θα πρέπει ο παρών πίνακας να συνυπογράφεται ηλεκτρονικά και από τον εκμισθωτή του εξοπλισμού και επιπλέον να 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 του εκμισθωτή, με ηλεκτρονική υπογραφή του, που να δηλώνει υπεύθυνα ότι ο εκμισθωτής είναι ιδιοκτήτης και έχει 
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συμφωνήσει να εκμισθώσει στον υποψήφιο ανάδοχο τα εν λόγω μηχανήματα/εργαλεία για τους σκοπούς του διαγωνισμού ΔΕΑ-41954 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Γ.Μ. 400kV ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του τεύχους 6 «Υποδείγματα». 
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B. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΌ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗ* 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     
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12                     

13                     

14                     
  
 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΣΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ) 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Είμαι ιδιοκτήτης των/ου παρακάτω μηχανημάτων/ος / εργαλείων/ου : 1) 
……………………………………………………………………..…………..…… (τύπος, εργοστάσιο κατασκευής, έτος πρώτης 
άδειας, αριθμός αδείας κυκλοφορίας) 2) ……………………………………………………………………..……………………….. 
(τύπος, εργοστάσιο κατασκευής, έτος πρώτης άδειας, αριθμός αδείας κυκλοφορίας) 3) 
…………………………………………………………………………..………… (τύπος, εργοστάσιο κατασκευής, έτος πρώτης 
άδειας, αριθμός αδείας κυκλοφορίας) [συμπληρώνεται κατάλληλα για όλα τα προς εκμίσθωση εργαλεία/μηχανήματα]  και έχω 
συμφωνήσει να το/α εκμισθώσω στον υποψήφιο ανάδοχο …………………………….……., εφόσον του κατακυρωθεί η εκτέλεση 
του δημοπρατούμενου έργου «ΔΕΑ-41954 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Γ.Μ. 400kV ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ».  

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

  
 


