
 

Ανοικτή Διαδικασία 
 

Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης και μη 

συνδρομής κριτηρίων αποκλεισμού  
 

 
(Καλύπτει την παράγραφο 4 του Άρθρου 19 του Τεύχους "Διακήρυξη" με 
ανοικτή διαδικασία) 

 
 

Ο υπογράφων                                                                                      
με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου                                  

(τίθεται κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων 

Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας 
δηλώνω υπεύθυνα : 

 
 

1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ΔΔ-209 που 
αφορά στο Έργο «                                                                  » και 
ειδικά όλα τα Τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 6 του 

Τεύχους "Διακήρυξη" 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 του Διαγωνιζόμενου, τον 
οποίο εκπροσωπώ, 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, περιλαμβανομένου και του προσδιορισμού 
των απαιτήσεων της Εργολαβίας σε υλικά προμηθείας μου, βάσει της 

εξέτασης που έκανα όλων των επιτόπου στοιχείων και δεδομένων. 
 
4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να 

αποσυρθεί ή τροποποιηθεί και αναπροσαρμογή των τιμών της 
προσφοράς μου (εκτός αυτών του άρθρου 56 του Συμφωνητικού της 

Σύμβασης) δεν θα μπορώ ν' απαιτήσω μετά την τυχόν ανάθεση της 
εκτέλεσης του Έργου. 

 
5. Ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή 

απαίτηση από τα άρθρα 325 - 329, 695, 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 του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο 
εκπροσωπώ, έχω περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, 

ασφαλιστικές εισφορές, δασμούς, εφαρμοζόμενες κρατήσεις κ.λπ. σε 
σχέση με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου Έργου, όπως αυτές 

αναφέρονται στη Σύμβαση, καθώς και το εργολαβικό μου κέρδος. 
 
7. Ότι η προσφορά του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο εκπροσωπώ, θα 

παραμείνει σε ισχύ επί χρονικό διάστημα                                     (      ) 
    ημερολογιακών ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία για την 

υποβολή της και ότι παραιτούμαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματός μου 
προς ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς, με 
οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την 

υποβολή της στον ΔΕΔΔΗΕ καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. 
 

 
 

Ο Δηλών 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

1. Επί νομικών προσώπων, η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από τους 

νόμιμους εκπροσώπους της (επί Α.Ε: Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος, επί ΕΠΕ και ΙΚΕ: Όλοι οι Διαχειριστές, επί προσωπικών 

εταιριών: Όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι). 

 

2. Επί φυσικών προσώπων η Υπεύθυνη Δήλωση θα αφορά τον ίδιο τον 

προσφέροντα. 
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