	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):	ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για ''Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας''
	Ο – Η 	(2)	Επώνυμο:
	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	Ημερομηνία η έτος γέννησης:
	Τόπος Γέννησης:: 
	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	Α.Φ.Μ.	
	Κάτοικος: 	Διεύθυνση:	ΤΚ
	Τηλ.εργ. Fax, κινητό:	email
	Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
	άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως υπεύθυνος - εκπρόσωπος της επιχείρισης δηλώνω ότι:
	 
	Η επιχειρησή μου είναι ενήμερη  φορολογικά  και  ασφαλιστικά. 
	Η επιχειρησή μου είναι εγγεγραμμένη στο  Επιμελητήριο  σε σχετικό κωδικό επαγγέλματος.
	Δεν έχω συμμετέχει σε  εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε  τρομοκρατικά εγκλήματα  ή  
	εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες 
	δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, 
	(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
	2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 
	2011/36/ΕΕ,Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
	νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα
	Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.
	Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
	Ο χρόνος παράδοσης είναι όπως ζητά η μελέτη
	Έχω λάβει γνώση των όρων της παρούσης πρόσκλησης και  συμφωνώ με αυτούς.
	(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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