
 

 

  

 

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)

: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  [ Ε. Γ. Δ. Ι. Χ. ] 

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 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 

του Ν.1599/1986, δηλαδή : «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. Επίσης εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα ότι : 

1. Τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
2. Τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. 
 
3. Δεν έχει τελεστεί σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα έτσι όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και 
στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010. 
 
4. Δεν έχει κηρυχθεί ο φορέας έκπτωτος κατ` εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 
 
5. Δεν έχει επιβληθεί στον φορέα η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής 
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του 
άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 
 
6. Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
 
7. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 
 



  

8. Έχουν εκπληρωθεί όλες τις υποχρεώσεις του φορέα όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
 
9. Δεν έχει επιβληθεί στον φορέα η κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού από τη συμμετοχή του οικονομικού  φορέα σε 
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. 
 
10. Λάβαμε  γνώση όλων των προς καθαρισμό χώρων και των συνθηκών λειτουργίας. 
 
11. Λάβαμε γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

                                                                                                        Ημερομηνία,…/…./…. 

                                                                                                                             
                                                                                                                         Ο – Η Δηλ……… 

 

 

 

 

                                                (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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