
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΛΠ 

 
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)

: 
Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. 

Ο – Η 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 
(Ε-mail): 

 

 
 

 
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: 

«1) γνωρίζω τους όρους της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, και η προσφορά 

μου συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς, 2) έχω πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου, 

την οποία οφείλω να εξετάσω με όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα μέσα και την οποία αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, δεδομένου ότι η μίσθωση γίνεται με απόφαση και ευθύνη μου, στην κατάσταση την οποία είναι το 

μίσθιο, 3) παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. 

για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού, 4) γνωρίζοντας τον προς μίσθωση χώρο και λαμβάνοντας γνώση των 

πραγματικών δεδομένων αποδέχομαι αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη αφού είναι απολύτως της αρεσκείας μου, 5) δεν 

έχω διωχθεί ή διώκομαι για παραβάσεις σχετιζόμενες με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, 6) 

δεν έχουν ασκηθεί εναντίον μου από το Δημόσιο ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.ΙΔ., Ο.Τ.Α. κ.λπ. νομικές ή άλλες διαδικασίες 

καθώς και ένδικα μέσα για παράβαση συμβατικών όρων για εκμεταλλεύσεις οποιασδήποτε μορφής που είχα 

αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού ή μου είχαν ανατεθεί, 7) δε συμμετέχω σε αφανή εταιρία με πρόσωπο που έχει 

κηρυχθεί έκπτωτο από την Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. και από το Δ.Π.Θ., λόγω μη εκπλήρωσης προηγούμενων συμβατικών 

του υποχρεώσεων απέναντι στην Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. και στο Δ.Π.Θ., 8) δε συμμετέχω σε αφανή εταιρία με πρόσωπο 

που βρέθηκε ή βρίσκεται σε αντιδικία με την Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. και το Δ.Π.Θ., λόγω μη εκπλήρωσης προηγούμενων 

συμβατικών του υποχρεώσεων απέναντι στην Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. και στο Δ.Π.Θ., 9) δε βρέθηκα ή βρίσκομαι σε 

αντιδικία με την Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. και το Δ.Π.Θ. 10) δεν έχω περιέλθει σε πτώχευση ή παύση πληρωμών ή εκκαθάριση 

ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόμενα σε βάρος μου, 11) δεν έχω τεθεί σε αναγκαστική 

διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος μου, 12) δεν έχει κατατεθεί σε 

βάρος μου αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, 13) έχω εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις μου, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 14) έχω εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις μου τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και των τελών, και εν γένει είμαι φορολογικά ενήμερος, 

15) δεν έχω αποκλεισθεί από δημόσιο διαγωνισμό, λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, 16) δεν είμαι ένοχος 



  

υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται, 17) δε συντρέχει στο 

πρόσωπό μου κάποιος λόγος αποκλεισμού μου, από τον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτού 

και δε συμμετέχω σε αφανή εταιρία με πρόσωπο που αποκλείεται η συμμετοχή του από τον παρόντα διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτού, 18) θα προβώ σε ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρησιμοποίηση 

λαμπτήρων οικονομίας και ανακύκλωσης απορριμμάτων του κυλικείου, 19) παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συγκατάθεσή μου, για τη διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πόλη, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, email, ΑΦΜ και ΔΟΥ, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. μέσω της συμμετοχής μου στο 

διαγωνισμό ή με άλλο τρόπο, με σκοπό την πρόσβαση και χρήση τους από την Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ., για τους σκοπούς 

αυτούς, 20) έλαβα υπόψη μου, για την υποβολή της οικονομικής μου προσφοράς, το γεγονός της συνεχιζόμενης 

οικονομικής κρίσης και ύφεσης της χώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, το γεγονός ότι για λόγους 

ανωτέρας βίας, λ.χ. πανδημίας, σεισμού κ.λπ., η οικονομική κρίση και ύφεση μετά βεβαιότητας θα αυξηθεί κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης, 21) δε θα αιτηθώ μείωση του μισθώματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, αφού έλαβα 

υπόψη και προέβλεψα ότι η οικονομική κρίση και ύφεση μετά βεβαιότητας θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης». 

 

 
Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

 
Ο – Η 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.  


