
 

 

  

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΑΕ 

  Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο 
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ
(2)

:   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ 

(3)
, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 
 

1. Όλα τα ςτοιχεία που ζχω υποβάλλει με τθν προςφορά μου είναι αλθκι. 

 

2. Ζλαβα πλιρθ γνϊςθ τθσ Πρόςκλθςθσ υπ’ αρικμ. 0027/15/5200 και όλων αναφερομζνων ςε αυτι εγγράφων που αφορά τθν 
«Παροχι υπθρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψθσ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευι Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου 
Ικαρίασ τθσ ΔΕΗ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε (ςτο εξισ «Ζργο») και τθσ υπό καταςκευι δθμοτικισ οδοποιίασ μικουσ 7,2 χλ.μ. ςτθν 
περιοχι του Ζργου» τθσ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ Α.Ε. (Καποδιςτρίου 3, Αγ. Παραςκευι) και αποδζχομαι ρθτά και ανεπιφφλακτα 
όλουσ του όρουσ αυτισ. 
 

3. Ότι ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ μου ζχω περιλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ, επιβαρφνςεισ, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ,     δαςμοφσ, κλπ. 

ςε ςχζςθ με τθ παροχι των αναλαμβανόμενων υπθρεςιϊν.  

 

Βεβαιϊνω ότι θ προςφορά που υποβάλλω κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι και τθν ανάκεςθ τθσ  ςφμβαςθσ. Παραιτοφμαι δε 

ανεπιφφλακτα κάκε δικαιϊματοσ για ανάκλθςθ, τροποποίθςθ ι  ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ με οποιοδιποτε τρόπο, μορφι 

ι υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ,  μετά τθν υποβολι τθσ ςτθ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ Α.Ε. κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ. 

 

 



  

 
 
Βεβαιϊνω υπεφκυνα ότι ο Προςφζρων τον οποίο εκπροςωπϊ ςτον παρόντα Διαγωνιςμό δεν ζχει πτωχεφςει, οφτε ζχει τεκεί 
ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και δεν εκκρεμεί καμιά αίτθςθ ςε αρμόδια   Δικαςτιρια ι Αρχζσ ςχετικά με τισ παραπάνω 
περιπτϊςεισ. Επίςθσ βεβαιϊνω υπεφκυνα, ότι ο Διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί υπό εκκακάριςθ του ΚΝ 2190/1920 ι άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ και ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ ι άλλων ανάλογων καταςτάςεων.  
Τζλοσ δθλϊνω ότι τα ςχετικά πιςτοποιθτικά κα προςκομιςκοφν μζςα ςε προκεςμία 15 εργαςίμων θμερϊν από τθν 
θμερομθνία που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε, κατά τθ διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν, 
άρνθςθ δε ι αδυναμία υποβολισ τουσ δίνει δικαίωμα ςτθ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. να απορρίψει τθν προςφορά. 

 

 (4) 

 
Ημερομθνία:  

 
Ο Δθλϊν 

 
 
 

(Τπογραφι) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει 
ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ 
μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν 
δθλοφςα.   


