
 

 

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

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) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

Απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηελ απαξαίηεηε από ηε Ννκνζεζία [Καλνληζκόο Δ.Δ. 2016/679]  δεκνζηνπνίεζε 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ κε όπνηνλ ηξόπν νξίδεη ε ζρεηηθή Ννκνζεζία  (ι.ρ. αλάξηεζε ζηελ ‘’Γηαύγεηα’’ θαη ζην  

Κ.Η.Μ.ΓΗ.., απνζηνιή γηα έιεγρν από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, θιπ. ).  

ηα δεδνκέλα απηά αλήθνπλ θπξίσο ηα εμήο:  ην νλνκαηεπώλπκν ή ε επσλπκία επηρείξεζεο, ε δηεύζπλζε 

επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ν Α.Φ.Μ. θαη ε Γ.Ο.Τ., ην αληηθείκελν θαη ην πνζό ηεο 

ύκβαζεο, θαζώο θαη όζα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβαιιόκελεο ππεύζπλεο δειώζεηο θαη ζηα ηηκνιόγηα 

θαζώο θαη ζε δεκόζηα έγγξαθα πνπ πξέπεη εθ ηνπ Νόκνπ λα δεκνζηεπζνύλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο  

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο. 

 (4)                                                                                                                                   

 
Ηκεξνκελία:      ……/……/…… 

 
   Ο Γειώλ 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 

(1)  Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2)  Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «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. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  


