
  

 

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 θα εγκατασταθούν τα είδη για τα οποία υποβάλλω προσφορά, στην Ιερά Μονή Αγίου 
Παύλου στο Άγιον Όρος, ήλεγξε προσωπικά όλες τις θέσεις που θα εγκατασταθούν τα προς προμήθεια είδη, έλαβε γνώση της 
τοπογραφίας, των προσβάσεων - στοιχεία τα οποία έλαβα υπ' όψιν μου για τη σύνταξη της οικονομικής μου προσφοράς. 
2. Στην οικονομική προσφορά μου συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης εγκατάσταση των ειδών / εκτέλεση των εργασιών. 
3. Ελέγχθηκαν από πλευρά μου οι ακριβείς θέσεις των προς εγκατάσταση ειδών, επιβεβαιωθήκαν οι διαστάσεις όλων των ειδών 
που πρόκειται να εγκατασταθούν, έχω λάβει γνώση όλων των τυχόν διαφοροποιήσεων στις διαστάσεις των προς προμήθεια 
ειδών σε σχέση με την περιγραφή, προμετρήσεις ή άλλα στοιχεία μου έχουν παραδοθεί, οπότε και η προσφορά μου βασίζεται 
και στις δικές μου μετρήσεις, βάσει των οποίων συνέταξα την οικονομική μου προσφορά. 
4. Στην οικονομική προσφορά μου περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν αποκλίσεις στις διαστάσεις των προς προμήθεια ειδών σε 
σχέση με την τεχνική περιγραφή στο Παράρτημα Ι και τα σχέδια, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται πλήρως στην τεχνική 
περιγραφή. 
5. Στην οικονομική μου προσφορά περιλαμβάνονται και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις επί των προς προμήθεια ειδών οι οποίες 
είναι υποχρεωτικό να γίνουν, τροποποιήσεις τις οποίες ο ίδιος έχω εντοπίσει και έχω λάβει υπόψη στην οικονομική μου 
προσφορά. 
6. Στην οικονομική μου προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την ορθή λειτουργία όλων των προς 
προμήθεια ειδών, για τη σύνδεση αυτών με τα δίκτυα ύδρευσης,  αποχέτευσης, ασθενών ή ισχυρών ρευμάτων, εξαερισμού κλπ, 
ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. 
7. Έλαβα γνώση αναλυτικά των οριζόμενων στη συνημμένη και αναπόσπαστη από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και 
δηλώνω ότι η προσφορά που υποβάλλω 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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