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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)

: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 

 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
(3) 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι: 

 έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών 
Ορέων) για την υλοποίηση του Υποέργου: «Ενίσχυση Υποδομής Ασφαλείας και Επικοινωνιών », της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, της οποίας έλαβα γνώση και αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα, 

 έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του Υποέργου, 

 δεν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα για οποιοδήποτε λόγο, 

 μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς είμαι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, 

 είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ ή άλλο Ερευνητικό Κέντρο κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, 

 Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, 

 δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, ή για 
κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του ΠΔ. 118/07 αδικήματα, 

 δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι 
σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης), 

 παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ιδίως της 
αναβολής ή της ακύρωσης του Υποέργου ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφορών, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. 

 Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) 
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Ημερομηνία:     /    /2014 
 

Ο Δηλών 
 

(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. 
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