
  

 

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): ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

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. Στις …(ημερομηνία επίσκεψης)..., επισκέφθηκε εκπρόσωπος της εταιρίας ……(επωνυμία)…. της οποίας είμαι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος, τον χώρο στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο οικοδομικός γερανός, στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου στο Άγιον 
Όρος, ήλεγξε προσωπικά όλες τις δυσκολίες, έλαβε γνώση της τοπογραφίας, των προσβάσεων, απεκτήσε πλήρη εικόνα όλων 
των πιθανών σημείων έδρασης του γερανού και της μορφής του εδάφους στις θέσεις αυτές, καθώς και του διατιθέμενου 
χώρου για την πλήρη ανάπτυξη του μηχανήματος τους και την ευχερή του διέλευση και στήριξη- στοιχεία τα οποία έλαβα υπ' 
όψιν μου για τη σύνταξη της οικονομικής μου προσφοράς. 
2. Στην οικονομική προσφορά μου συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως έξοδα για τη μεταφορά, τη συναρμολόγηση, το κόστος 
ενοικίασης του οικοδομικού γερανού με μηνιαία αποζημίωση (μίσθωμα), το κόστος των μηχανημάτων για τη συναρμολόγηση 
και τη μεταφορά του οικοδομικού γερανού, το κόστος συντήρησής του και στην συνέχεια πάσης φύσεως έξοδα για την 
αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση του, ακόμη και αν αυτά δε περιγράφονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα 
αυτής. 
3. Ο τρόπος μεταφοράς και εγκατάστασης το οικοδομικού γερανού βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και μετρήσεις και σε 
περίπτωση που δεν καταφέρω για οποιοδήποτε λόγο να μεταφέρω και να εγκαταστήσω το γερανό φέρω αποκλειστικά και 
μόνο εγώ την ευθύνη. 
4. Έλαβα γνώση αναλυτικά των οριζομένων στη συνημμένη και αναπόσπαστη από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και 
συμφωνεί ότι η προσφορά που υποβάλλει καλύπτει απόλυτα όλους τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην εν λόγω Τεχνική Περιγραφή.(4) 

 
 
 

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.  
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