
 

 

 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η    Δ Η Λ Ω Σ Η  Α Π Ο Δ Ο Χ Η Σ  Ο Ρ Ω Ν  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   

 

(Καλύπτει την παράγραφο 2.6 του άρθρου 7 του Τεύχους "Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού") 

Ο υπογράφων Διαγωνιζόμενος……………………………………………………………δηλώνω υπεύθυνα : 

 

1. Ότι   έλαβα   πλήρη   γνώση   της  Διακήρυξης   με   στοιχεία   ΔΠΑ / ΕΠ 6759   που   αφορά   

στην   παροχή υπηρεσιών για «Λήψη ενδείξεων μετρητών » και ειδικά όλα τα Τεύχη και 

έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους "Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού" 

και ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης και των 

Συμπληρωμάτων αυτής. 

 

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   μου    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. 

 

4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή τροποποιηθεί 

και αναπροσαρμογή   των   τιμών   της   προσφοράς   μου   δε θα μπορώ ν' απαιτήσω μετά 

την τυχόν ανάθεση σε μένα της εκτέλεσης του Έργου. 

 

5. Ότι   παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από τα 

άρθρα 325 - 329,  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 μου έχω περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, 

ασφαλιστικές εισφορές, δασμούς, κλπ. σε σχέση με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου 

Έργου, όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση, καθώς και το εργολαβικό μου κέρδος. 

 

7. Τέλος βεβαιώνω ότι η προσφορά που υποβάλλω θα παραμείνει σε ισχύ επί χρονικό διάστημα 

(180) ημερολογιακών ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή της και 

ότι παραιτούμαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματος μου προς ανάκληση, τροποποίηση ή 

συμπλήρωση της  προσφοράς,   με  οποιοδήποτε  τρόπο,   μορφή   ή   υπό  οποιεσδήποτε  

συνθήκες,   μετά  την υποβολή της στο ΔΕΔΔΗΕ καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

 

8. Επίσης βεβαιώνω υπεύθυνα ότι ο Διαγωνιζόμενος, τον οποίο εκπροσωπώ στον παρόντα 

Διαγωνισμό, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν 

εκκρεμεί καμιά αίτηση σε αρμόδια Δικαστήρια ή Αρχές σχετικά με τις παραπάνω 

περιπτώσεις. Επίσης δηλώνω ότι όλα τα προβλεπόμενα από το κείμενο του Άρθρου 7 

έγγραφα και στις αντίστοιχες παραγράφους (ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ παρ. 

2.2.1.α, β, γ και δ, 2.2.2.α, β, 2.2.3.α, 2.2.4.α και 2.4) υπάρχουν και θα προσκομισθούν 

μέσα σε προθεσμία 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που τυχόν θα ζητηθούν από 

την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος των 

προσφορών, άρνηση δε ή αδυναμία υποβολής τους δίνει το δικαίωμα στο ΔΕΔΔΗΕ να 

προχωρήσει χωρίς καμιά άλλη διατύπωση στην κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής μας. 

 

Ο  Δ η λ ώ ν  

 


