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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού: 
 
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………….……………………………………….., 
κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον 
αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από …………………………….., στις ……………………………. 
υποψήφιος στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή του νομικού προσώπου ή της 
κοινοπραξίας ή κ.λπ. με την επωνυμία ………………………………………………………………………………..  
δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 
ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:   

 
(α). Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Διενέργειας Πρόχειρου 

Διαγωνισμού.  

(β). Δεν τελώ (ή η εταιρεία…… της οποίας είμαι…… δεν τελεί) υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό 

ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη 

από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου(της) διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

(γ). Δεν έχω (ή η εταιρεία…… της οποίας είμαι…… δεν έχει) διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 
(δ). Έχω (ή η εταιρεία…… της οποίας είμαι…… έχει) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις 
της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου(της). 
(ε). Έχω (ή η εταιρεία…… της οποίας είμαι…… έχει) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου(της) 
όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές 
διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου(της). 

(στ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους παρόντες γενικούς όρους, των 
οποίων έλαβα πλήρη γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, 

(ζ) Παραιτούμαι (ή η εταιρεία…… της οποίας είμαι…… παραιτείται)  από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιαδήποτε κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ για την έκβαση του παρόντος διαγωνισμού, ιδίως 
δε αυτής για την αναβολή, ματαίωση, ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού ή για την 
ενδεχόμενη υπαναχώρηση της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. 

(η) Αναλαμβάνω (ή η εταιρεία…… της οποίας είμαι…… αναλαμβάνει)  την υποχρέωση για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση.  
(θ). Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης και ότι θα 
αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

 
                             Τόπος – Ημερομηνία 

                                                 Ο δηλών 


