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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλ-

λων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 1. Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
……………………..ζην δηαγωληζκό γηα ηε κίζζωζε - εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηαζηή-
καηνο αθνξνινγήηωλ εηδώλ (PX) ηνπ ΠΒΚ πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκ-
θωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2020 Γηαθήξπμε, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέ-
ρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο. 
 2. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγωληζκνύο κε ακεηάθιε-
ηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο. 
 3. Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε 
ζπλεπήο ωο πξνο ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζπκβαηηθώλ ή άιιωλ λόκηκωλ ππνρξεώ-
ζεώλ ηεο έλαληη θνξέωλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 
 4. Γελ έρω δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπηωκα ην νπνίν ζέηεη 
ελ ακθηβόιω ηελ αθεξαηόηεηά κνπ. 
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 5. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπν-
ηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξωζε ηνπ δηαγωλη-
ζκνύ ή ηεο ππαλαρώξεζήο ηνπ. 
 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζω (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο 
ζηελ εθεδξεία Αμηωκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμηωκαηηθνύο γηα ηνπο ν-
πνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 
66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 
 7. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 
πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, όπωο πεξηγξάθεηαη ζην Πα-
ξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α θαη ζπκκνξθώλνκαη κε νπνηαδήπνηε άιιε α-
παίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηό θαη κε ηνπο όξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζύκ-
βαζεο (ζπκπιεξώλεηαη αλάινγα). 
   
  
  
  
 
           Xαληά, ..............….2020 
            Ο δειώλ 
                  (ππνγξαθή) 
 
 

 
 

 Δπγόο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
  
  
Τπιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Γληήο Πξνκ.& πκβάζεωλ  


