ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη :

1.

Απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαρηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ πνπ αθνξνύλ ζην
έξγν κε ηίηιν «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ Γ.Δ. ΑΓΙΑΟΤ»,

2.

Απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαρηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ,

3.

Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο,

4.

Γελ βξίζθνκαη ζε θαµία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνµηθνί
θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ,

5.

Γελ βξίζθνκαη ζε θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπµθεξόλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 ζύµθσλα µε ηα νξηδόµελα
ζην άξζξν απηό,

6.

ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο ζύµβαζεο ζα ηεξώ ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνµείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην,
ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ νη νπνίεο
θαη απαξηζµνύληαη ζην Παξάξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηήµαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016

7.

Όηαλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζα πξνζθνµίζσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο
πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηε δήισζή κνπ θαη εηδηθόηεξα όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη σο
δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ζύµθσλα µε ηελ παξνύζα.

8.

Θα πξνζθνκίζσ όια όζα παξαδνηέα αλαθέξνληα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Ηκεξνκελία:

……….2020
Ο – Η Γει.
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε
αίηεζε.

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ
ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα
βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ
δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

