
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Ο – Η Όνομα:  

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 Ηλεκτρον. 
Ταχυδρομείου 
(e- mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Ενδιαφέρομαι να διαθέσω τον κάτωθι μηχανολογικό εξοπλισμό μου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με τις τιμές και 

τους όρους που έχουν ορισθεί στην υπ’ αρ. 1604/22-11-2022 (Πρακτικό 46ο / Θέμα 22ο / ΑΔΑ: 6ΕΣΝ7ΛΗ-12Κ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας και ότι θα εγκαταστήσω στα όχηματά μου πριν την εκτέλεση των 

εργασιών που θα μου ανατεθούν από την Π.Ε. Ευβοίας σύστημα GPS, με τις σχετικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη 

Δ/νση Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ευβοίας και συνοδεύουν την υπ’ αρ. 276433/8-12-2022 (ΑΔΑ: 61877ΛΗ-ΜΗ4) Πρόσκληση της 

Π.Ε. Ευβοίας, το οποίο θα δηλωθεί στην Π.Ε. Ευβοίας και θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε να συνδεθεί με τον server 

διαχείρισης του στόλου της, θα βρίσκεται σε χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας και θα αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την πληρωμή των εργασιών.  

Η έδρα της επιχείρησής μου είναι: 

………………………...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

Οι  περιοχές (Δήμοι) στoυς οποίους ενδιαφέρομαι να διαθέσω τον κάτωθι μηχανολογικό εξοπλισμό μου  για την αντιμετώπιση 

των εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τα παραπάνω και είναι κοντά στην έδρα μου είναι οι εξής: 

Δήμος   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δήμος   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δήμος   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………...........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

………………………...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

 

Αναλυτικός Μηχανολογικός Εξοπλισμός: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….(4)                                      

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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.  
 

Ημερομηνία:     …… / 12 / 2022 
 

Ο/Η Δηλ......... 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 
 


