ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

Παλειιήληα Έλσζε Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο:
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

ρεηηθά κε ηελ αίηεζή κνπ ζην πιαίζην ηεο αξ. πξση. 1510/02.10.2018 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο γηα ηε ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Τπεπζύλνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε
ηίηιν «Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ θαη πιηθώλ» κε αξ.
6037/823/Α3 (ΔΤΓ Δ.Π. Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Καηλνηνκία/ 16/11/2017) (ΑΓΑ:
ΩΓΠΑ465ΥΙ8-7ΔΥ) Απόθαζε Έληαμεο ηεο κε MIS 5002945 ζην ΔΠ «Αληαγσληζηηθόηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Καηλνηνκία» - Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 02: Πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ,
επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο – Άμνλαο
πξνηεξαηόηεηαο 02: Πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ, επηρεηξήζεσλ & επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηηο
λέεο αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο από ην ΔΚΣ, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 4397/Β3/957 (ΔΤΓ Δ.Π.
Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Καηλνηνκία/ 18/07/2018) (ΑΓΑ: 6ΝΩΦ465ΥΙ8-Σ2Τ), κε
αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(1), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη δελ ζπληξέρεη ζην πξόζσπν κνπ θαλέλα από ηα
θσιύκαηα αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) ην ζύλνιν ησλ επηθαινύκελσλ ζηνηρείσλ είλαη αιεζή θαη αθξηβή,
β) έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο ή έρσ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο,
γ) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη δελ έρσ ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ
δηθαηώκαηα, έζησ θαη αλ έρεη ιήμεη ν ρξόλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζε,
δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία,
δσξνδνθία ή δσξνιεςία, θαηαπίεζε, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή
εγθιήκαηα θαηά ησλ εζώλ ή ην λόκηζκα,
ε) δελ είκαη ππόδηθνο θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθό βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε
θαη
ζη) δελ ππάξρεη θώιπκα από απαγόξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε
1

Ηκεξνκελία:

..…/…./2018

Ο – Η Γει.

(Τπνγξαθή)

(1) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
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