
 

 

  

 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α. ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχομαι αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 

β ότι δεν εμπίπτω στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.2286/95 δηλαδή δεν μου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 

τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκώ νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα 

γ. είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου στην εφορία και τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης 

δ. ότι δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήματα: συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, απατή, δωροδοκία, ενεργητική διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

υπεξαίρεση, ψευδορκία, εκβίαση, δόλια χρεοκοπία, πλαστογραφία. 

ε. δεν τελώ υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, κοινή κ.ν. 2190/1920 ή ειδική ν. 1892/1990 εκκαθάριση ή διαδικασία 

εκκαθάρισης των ανωτέρων νομοθετημάτων 

στ. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσης. 

ζ. ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007 
 

 
Ημερομηνία:      /       /20   

            
           Ο/Η  Δηλ. 

 
 

 
 

                                                                                                                                                    (Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 



 

 

  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα 
(4) (Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου ή δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 


