Παράρτημα 2: Υπεύθυνη Δήλωση
(συνοδεύει την οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών “Καθαρισμός χειμάρρων ΠΕ Λήμνου”, προϋπ. 23.400€
με ΦΠΑ 24%)

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):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) Δύναμαι να διαθέσω τα απαραίτητα μηχανήματα για την εκτέλεση των εργασιών, όπως
αυτά αναφέρονται στην από 31.08.2020 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμός του Τμ.
Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου για τον «Καθαρισμό Χειμάρρων ΠΕ Λήμνου προϋπ. 23.400€ (με
φπα 24%), και

Β) Σας καταθέτω συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:
I.

II.
III.

Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο ή αποδεικτικό έγγραφο
της Οικονομικής Εφορίας ή του οικείου Επιμελητηρίου για το είδος της επαγγελματικής
δραστηριότητάς
Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα κατά τα ισχύοντα.
Φ/Α Αδειών Κυκλοφορίας των Μηχανημάτων Έργων – Φορτηγών που θα διαθέσω.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.
(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.

