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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω
ότι:

1. Είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας / κοινοπραξίας / ένωσης (διαγράφονται αντίστοιχα) με την επωνυμία
……………………………….. …………..…………………………………………………………………….., η οποία κατέθεσε προσφορά
για το ΤΜΗΜΑ … / τα ΤΜΗΜΑΤΑ ………. (διαγράφονται αντίστοιχα) του διαγωνισμού με τίτλο: «Aνανέωση Στόλου Αστικών

Λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας» και αφορά Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό
για την ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια 100 αρθρωτών λεωφορείων 18m με πετρελαιοκινητήρα – ΤΜΗΜΑ 1,
200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων
130 (σύνολο 330) – ΤΜΗΜΑ 2, 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 12m, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων
130 (σύνολο 320)– ΤΜΗΜΑ 3).
2. Έχω λάβει υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας των υφιστάμενων και προβλεπόμενων δικτύων αστικών συγκοινωνιών της Αττικής
και της Θεσσαλονίκης
3. Έχω λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό, τις υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας των αμαξοστασίων των
Φορέων Λειτουργίας, προκειμένου να πραγματοποιήσω όσα προβλέπονται στην Προμήθεια (δοκιμές, εκπαίδευση, συντήρηση
και επισκευές κλπ.).
4. Θα μεριμνήσω για την οργάνωση των χώρων, στους οποίους θα γίνεται η συντήρηση και επισκευή των λεωφορείων και των
παρελκομένων σύμφωνα με την ΕΣΥ.
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Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
«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.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

