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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

  
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 

 
ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΤΜΒΑΔΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΦΤΗ ΣΗ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 20ΔΣΙΑ  

 
 

ΑΑ ΣΙΣΛΟ ΤΜΒΑΗ 
ΦΟΡΔΑ 

ΑΝΑΘΔΗ 
ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΔΝΑΡΞΗ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ 

ΤΜΒΑΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΑΜΟΙΒΗ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 
 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 
  
1.  Δπώνςμο:   
 
2.  Όνομα:    
 
3.  Ημεπομηνία και ηόπορ γέννηζηρ:    
 
4.  Τπηκοόηηηα:   
 
5.  Οικογενειακή Καηάζηαζη:    
 
6.  Δκπαίδεςζη:  
 

ΊΓΡΤΜΑ:    

Ημερομηνία:  

Από (μήνας/έηος)  

Έως (μήνας/έηος)  

 

  

Πηςσίο:   

(Σε πεπίπηωζη ζποςδών ζε πεπιζζόηεπα ηος ενόρ Ιδπύμαηα ή πεπιζζόηεπα ηος ενόρ πηςσία 
ο πίνακαρ ηποποποιείηαι καηάλληλα). 
  
 
7.  Γλώζζερ: (Βαθμοί 1 έωρ 5 για ηην ικανόηηηα, όπος 5 είναι ηο άπιζηα) :  

ΓΛΧΑ   ΑΝΣΙΛΗΦΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ 

ΛΟΓΟ 
ΓΡΑΠΣΟ 

ΛΟΓΟ 

Δλληνικά       

    

       

(Πποζηίθενηαι ή αθαιπούνηαι ζειπέρ ανάλογα). 
 
8. Μέλορ επαγγελμαηικών οπγανιζμών:  
 
9.  Παπούζα θέζη: (Αναγπάθεηαι η ζημεπινή απαζσόληζη - θέζη ζε Δπισείπηζη, 

Οπγανιζμό Γημοζίος ή Ιδιωηικού ηομέα, ελεύθεπορ επαγγελμαηίαρ κλπ). 
 
10.  Έηη επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ: (Αναγπάθονηαι ηα ζςνολικά έηη ππαγμαηικήρ 

επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ ζηο εξειδικεςμένο ανηικείμενο ηος ηομέα ηηρ ςπηπεζίαρ και 
όσι ηα έηη από κηήζεωρ πηςσίος). 

  
11.  Κύπια πποζόνηα: (Αναγπάθονηαι ηα κύπια πποζόνηα και ικανόηηηερ ηος αηόμος πος 

πποκύπηοςν από ηην μέσπι ζήμεπα επαγγελμαηική και άλλη εμπειπία ηος). 
 
12. Δπαγγελμαηική απαζσόληζη:  

(Αναγπάθεηαι η απαζσόληζη ηος ζε όλερ ηιρ μέσπι ζήμεπα Δπισειπήζειρ ή Υπηπεζίερ 
ξεκινώνηαρ από ηην ζημεπινή θέζη απαζσόληζηρ ζε ζσέζη πάνηα με ηο 
εξειδικεςμένο ανηικείμενο ηος ηομέα ηηρ ςπηπεζίαρ. Γίδονηαι ζηοισεία όπωρ η σπονική 
διάπκεια παπαμονήρ ζε κάθε διαθοπεηική Δπισείπηζη ή Υπηπεζία ή ενδεσομένωρ 
διαθοπεηική θέζη, οι απμοδιόηηηερ και εςθύνερ πος είσε ζε κάθε θέζη). 

 
Υπονική διάπκεια: Από (μήναρ/έηορ) έωρ (μήναρ/έηορ) 
Υώπα: 
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Ονομαζία Δπισείπηζηρ – Τπηπεζίαρ: 
Θέζη ζηην Δπισείπηζη – Τπηπεζία: 
Απμοδιόηηηερ – εςθύνερ: 

 
Υπονική διάπκεια: Από (μήναρ/έηορ) έωρ (μήναρ/έηορ) 
Υώπα: 
Ονομαζία Δπισείπηζηρ – Τπηπεζίαρ: 
Θέζη ζηην Δπισείπηζη – Τπηπεζία: 
Απμοδιόηηηερ – εςθύνερ: 

 
 
13. Δμπειπία ζσεηική με ηην ςπό ανάθεζη ςπηπεζία: 

(Η αναγπαθή ξεκινά από ηιρ πλέον ππόζθαηερ ςπηπεζίερ. Τίθεηαι ο ίδιορ σπονικόρ 
πεπιοπιζμόρ πος αναγπάθεηαι ζηο Υπόδειγμα 1 ηος Πποζαπηήμαηορ Ι. Η εμπειπία 
αναθέπεηαι πάνηα ζηο εξειδικεςμένο ανηικείμενο ηος ηομέα ηηρ ςπηπεζίαρ. 

  
  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  
Από (μήναρ/έηορ) 
Έωρ (μήναρ/έηορ) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ     

ΘΔΗ και ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ 

  

  

  

 
 
       Σόπορ – Ημεπομηνία 
 

      
 Τπογπαθή 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 
       

Πίνακαρ με ζηοισεία από πποηγούμενη ζςνεπγαζία μεηαξύ ηων μελών ηηρ ομάδαρ παποσήρ ςπηπεζίαρ 
 ηα οποία αθοπούν σπονικό διάζηημα ηο πολύ δεκαεηίαρ   

 

Μέλη ηηρ πποηεινόμενηρ 
ομάδαρ παποσήρ 

ςπηπεζίαρ ηα οποία 
έσοςν ζςνεπγαζηεί και 

ζηο παπελθόν 

Σίηλορ παποσήρ 
Τπηπεζίαρ 

Φοπέαρ Ανάθεζηρ 
(Πποϊζηαμένη 

Απσή) 

Ανάδοσο Μελεηηηικό 
ζσήμα (ςμππάη-

ηονηα γπαθεία 
μελεηών) 

Έναπξη 
ύμβαζηρ 
-------------- 
Πεπαίωζη 
ύμβαζηρ 

Κύπια Δίδη Τπηπεζιών 
πος παπεζσέθηζαν 

Πιζηοποιη
-ηικό   ΝΑΙ 

/ ΟΥΙ 
(*)

 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

                                                 

(*) Δπιζσνάπηεηαι πιζηοποιηηικό ποσ μπορεί να είναι: Βεβαίωζη Δργοδόηη, Δγκριηική απόθαζη παραλαβής, Υ.Γ. σποψηθίοσ κλπ. 
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1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

1.     1.  

2. 2. 

3. 3. 

4.  4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

 (Τόπορ – Ημεπομηνία) 
   Σθπαγίδα – Υπογπαθή 

      Νομίμος Δκπποζώπος 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙV 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότησ (Πλιρθσ επωνυμία Πιςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΟΜΕΑ ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία ζκδοςησ: …………………………….. 

Προσ: (Πλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/ Ανακζτοντοσ Φορζα1) .......... 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/ Ανακζτοντοσ Φορζα2) ........................................ 

Εγγφηςή μασ, υπ’ αριθμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρώ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρώ …………………………4
 υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςώπου+: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................., 

ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) ..............………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςώπου+: (πλιρθ επωνυμία) ................., ΑΦΜ: 

................. (διεφκυνςθ) .......................…………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικών / νομικών προςώπων  

α) (πλιρθ επωνυμία) ................., ΑΦΜ: ................... (διεφκυνςθ) ....................... 

……………………………. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ..................., ΑΦΜ: ................... (διεφκυνςθ) ....................... 

………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ................, ΑΦΜ: ................... (διεφκυνςθ) ....................... 

……………………….  

(ςυμπλθρώνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν 

καλι εκτζλεςθ του/των τμιματοσ/των, ……..5/ τθσ υπ αρικ. ………………. φμβαςθσ 

“(τίτλοσ ςφμβαςησ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

                                                 
1
 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

2
 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

3
 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικώσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 

4
 Όπωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ. 

5
 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρώνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 
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Διακιρυξθ/ Πρόςκλθςθ/ Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ6 

………………………τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα). 

Σο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....…. θμζρεσ7 από τθν απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………. (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8). 

Ή  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Σράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 

υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιώνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικών επιςτολών που ζχουν δοκεί, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 

                                                 
6
 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακών / υπθρεςιών, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του 

πδ 118/2007 
7
 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

8
 φμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΠΟΣΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά 
τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο 
(2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ 

9
 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικών επιςτολών από τισ τράπεηεσ που 

λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ' αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικών, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι 
και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ V 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
τοιχεία προςφέροντοσ:  

Επωνυμία: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνςη (οδόσ, αριθμόσ, ΣΚ): …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ηλεκτρονική διεύθυνςη (e-mail): ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ε περίπτωςη ένωςησ οικονομικών φορέων αναγράφονται, τα ςτοιχεία όλων των μελών αυτήσ. 

 

 
ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΥΑΚΕΛΟΤ 

Προςφερόμενο ποςοςτό έκπτωςησ (%) Προςφερόμενη τιμή χωρίσ ΥΠΑ 
(ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΥΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΤΝΟΛΟ (χωρίσ ΥΠΑ) 48.367,10 €    

 

Τόπος – Ημερομηνία: 

 

 

Ο/Η προσφέρων/-οσσα 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΑΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 
Τποβοήθηςη ςτην αξιολόγηςη τησ οικολογικήσ κατάςταςησ 
και του κινδύνου δαςικών πυρκαγιών περιοχών έρευνασ ςτην 
Ελλάδα και Κύπρο του ερευνητικού έργου SFEDA (INTERREG 
V-B_ BALKAN – MED) 
 


