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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 (ΕΓΔΙΧ) 

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, ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα (στις περιπτώσεις νομικού 
προσώπου) ή ως φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις) δηλώνω 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. 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. 

 

3. Έχουν εκπληρωθεί όλες τις υποχρεώσεις του φορέα όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 

4. Ο φορέας δεν τελεί σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: υπό πτώχευση ή υπαχθεί σε  διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή  από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις  
επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ότι βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα  από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

5. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση προσκόμισης των απαιτούμενων  πιστοποιητικών  για την απόδειξη 
της μη συνδρομής των ανωτέρων λόγων αποκλεισμού. 

 

6. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση υποστήριξης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στη διεκπεραίωση των απαιτούμενων 
διαδικασιών με την Επιθεώρηση Εργασίας, κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

7. Λάβαμε γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 

Ημερομηνία:     ………/.../2021        
                           Ο Δηλών-  εξουσιοδοτών        

                                                                                                                              
                                                                                                                            (Υπογραφή & σφραγίδα)         
 


