
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(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): ` ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  
 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 
 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ: Α. Φ. Μ. 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Ε-mail):  

 
 
 
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: 
 

i) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. (κυκλώστε αντίστοιχα). 

  ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε 
αντίστοιχα). 

ii) Εάν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε 
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 
του Π.∆. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο 
χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς 
µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. (κυκλώστε αντίστοιχα). 

  ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε 
αντίστοιχα). 

iii) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης(κυκλώστε 
αντίστοιχα). 

  ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε 
αντίστοιχα). 

iv) Στοιχεία µεταφορικού µέσου:(Αναγράψετε τα στοιχεία και κυκλώστε 
αντίστοιχα). 

 

-Αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος:  
-Αριθµός Θεσεων:  

-Αριθµός άδειας κυκλοφορίας:  
Έλεγχος ΚΤΕΟ σε ισχύ:         ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα). 

Ασφαλιστήριο οχήµατος σε ισχύ:         ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα). 
Άδεια οδήγησης σε ισχύ:         ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα). 
Το όχηµα είναι ιδιόκτητο:  

(Σε περιπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο  
προσκοµίζεται υπευθυνη δηλωση του ιδιοκτήτη 

περί παραχώρησης για όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης 

          
        ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα). 

Ειδική Άδεια:         ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα). 
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου οδηγού: 

(Σε περίπτωση υποβολής αίτησης λήψης του 
αποσπάσµατος από την αρµόδια υπηρεσία, γίνεται  

        ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα). 
Πρωτόκολλο αίτησης:____________  



  

αποδεκτή η προσκόµιση αντιγράφου της αίτησης  
µε την αναγραφή του πρωτοκόλλου αίτησης και 

παράλληλα δέσµευσης υποβολής κατά την 
κατακύρωση.) 

 
Ηµεροµηνία:      ../../20...  

 
Ο – Η ∆ηλών 

 
 
 
 

(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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η ∆ηλών 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 


