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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ,
ΔΗΛΩΣΕΩΝ 8ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΗΝΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.))
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αμαλιάδος 17, Τ.Κ.115 23, Αθήνα
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..2
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..,
ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 3
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς.
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
2 Όπως υποσημείωση 1.
3Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
1
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την……………………………. Διακήρυξη…………………………….4 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας”.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
…………………….. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………..5 6
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της7.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε8.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

4Συνοπτική

περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
5Να

7

Άρθρο 457 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.

8Ο

καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

-2-

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.))
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αμαλιάδος 17, Τ.Κ.115 23, Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ9.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..10
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..,
ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ ……...... σύμβασης
“(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ................. Διακήρυξη για την εκπόνηση της
9

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 1.

10
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μελέτης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

του Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

(Αναγράφεται η επωνυμία του νομικού ή του φυσικού προσώπου που
αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση ένωσης υποβάλλεται ξεχωριστός
κατάλογος για κάθε μέλος της.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 10-ΕΤΟΥΣ ή
8-ΕΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

(Αναγράφεται η κατηγορία μελετών που αφορά ο κατάλογος:

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης όπως αναγράφεται στην
αντίστοιχη σύμβαση)

o

01-Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες

o

ή 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες)

ΦΟΡΕΑΣ/ΑΡΧΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ Η’
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ):

(Αναγράφεται η επωνυμία/ο τίτλος της αναθέτουσας αρχής/φορέα. Στην
περίπτωση δημόσιας αναθέτουσας αρχής/φορέα, τίθεται ο πλήρης τίτλος
της αρχής/φορέα, ο Κύριος του έργου, η Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουσα
Υπηρεσία)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

(Αναγράφεται η επωνυμία/ο τίτλος
του αναδόχου σχήματος. Σε
περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε
περίπτωση κοινοπραξίας η επωνυμία/ο τίτλος της κοινοπραξίας και όλοι
οι εταίροι αυτής.)

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Αναγράφεται η ημερομηνία τελικής παραλαβής/έγκρισης της μελέτης
μαζί με τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η
τελική παραλαβή/έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί
ενδιάμεσο στάδιο αναγράφεται η ημερομηνία και η εγκριτική απόφαση.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που εκπονήθηκαν)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

(Γίνεται συνοπτική περιγραφή, κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το
αντικείμενο της μελέτης και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να αξιολογήσει
εάν ανήκει στην υπό εξέταση κατηγορία μελετών.)

ΑΜΟΙΒΗ:

(Αναγράφεται η τελική αμοιβή μελέτης για την υπό εξέταση κατηγορία
μελετών, το ποσοστό συμμετοχής του/της δηλούντα/-ούσας στην τελική
αμοιβή της εν λόγω κατηγορίας και η τελική προκύπτουσα αμοιβή
του/της.)

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης όπως αναγράφεται στη
σύμβαση)
-5-

...

...

(Ο κατάλογος καταρτίζεται βάσει χρονολογικής σειράς και
συμπληρώνεται με όσες μελέτες κρίνει ο/η δηλών/-ούσα)

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στον
ανωτέρω κατάλογο είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

(Τόπος – Ημερομηνία)

Ο/Η Δηλών/-ούσα
(Υπογραφή)
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ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

(Αναγράφεται η επωνυμία του νομικού ή του φυσικού προσώπου που
αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση ένωσης υποβάλλεται ξεχωριστός
κατάλογος για κάθε μέλος της.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Αναγράφεται η κατηγορία μελετών που αφορά ο κατάλογος:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Αναγράφεται το είδος των μελετών για το οποίο δηλώνεται η ύπαρξη
ειδικής εμπειρίας, π.χ.


o

01-Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες

o

ή 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες)

Για κατηγορία μελέτης "01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες":
o Χωροταξικές μελέτες περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
(τουλάχιστον μία (1) μελέτη).



Για κατηγορία μελέτης "27-Περιβαλλοντικές Μελέτες":
o Στρατηγικές
Μελέτες
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(Σ.Μ.Π.Ε.) σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού
σχεδιασμού
εθνικού
ή
περιφερειακού
επιπέδου
(τουλάχιστον δύο (2) Σ.Μ.Π.Ε.))

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης όπως αναγράφεται στην
αντίστοιχη σύμβαση)

ΦΟΡΕΑΣ/ΑΡΧΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ Η’
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ):

(Αναγράφεται η επωνυμία/ο τίτλος της αναθέτουσας αρχής/φορέα. Στην
περίπτωση δημόσιας αναθέτουσας αρχής/φορέα, τίθεται ο πλήρης τίτλος
της αρχής/φορέα, ο Κύριος του έργου, η Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουσα
Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΝ, Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος,
Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Αναγράφεται η ημερομηνία τελικής παραλαβής/έγκρισης της μελέτης
μαζί με τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η
τελική παραλαβή/έγκριση αναφέρονται οι λόγοι.)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που εκπονήθηκαν)

-7-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

(Γίνεται συνοπτική περιγραφή, κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το
αντικείμενο και το επίπεδο της μελέτης (π.χ. εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό) και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να αξιολογήσει εάν ανήκει ή όχι
στο υπό εξέταση είδος μελέτης.)

ΑΜΟΙΒΗ:

(Αναγράφεται η τελική αμοιβή μελέτης για την υπό εξέταση κατηγορία
μελετών, το ποσοστό συμμετοχής του/της δηλούντα/-ούσας στην τελική
αμοιβή της εν λόγω κατηγορίας και η τελική προκύπτουσα αμοιβή
του/της.)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Παρατίθενται οι συστάσεις εκτέλεσης της εκάστοτε μελέτης/σύμβασης,
π.χ. αντίγραφο βεβαίωσης τελικής παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή,
που συνοδεύουν την παρούσα δήλωση. Στις εν λόγω συστάσεις
αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προσφέροντες συμμετείχαν στην "ομάδα
μελέτης" της προς απόδειξη μελέτης)

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης όπως αναγράφεται στη
σύμβαση)

...

...

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στον
ανωτέρω κατάλογο είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

(Τόπος – Ημερομηνία)

Ο/Η Δηλών/-ούσα
(Υπογραφή)
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Αθήνα, 12-02-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Χωροταξικού Σχεδιασμού

Π. Αντωνίου

Α. Γουργιώτης

Γ. Μανούρης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/12609/151/12-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΤ64653Π8-0Μ2) απόφαση του
Υπουργού Π.ΕΝ.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού
Γ. Μανούρης
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