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)

(1)

ΠΡΟ :

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.)

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο καο, δελ βξηζθόκαζηε ζηελ θαηάζηαζε ησλ παξαθάησ
αλαθεξνκέλσλ πεξηπηώζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα δελ ππάξρεη ζε βάξνο καο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα
ηνπο παξαθάησ ιόγνπο :
1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ
εο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L300
ηεο11.11.2008 ζ.42).
2) Δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ – κειώλ ηεο Ελσζεο (ΕΕ C195 ηεο 25.6.1997,
εο
ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο – πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22
Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ L 192ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζώο
θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ
ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ.48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 2803/2000(Α48).
4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη,
εο
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο – πιαίζην 202/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13 Ινπλίνπ 2002, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.
5) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο
εο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 205/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ.15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α166).
6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ
εο
ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ

αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο – πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2019 (Α215).

Ηκεξνκελία:

- 2017
Ο – Η Δει.

(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. Εάλ 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.
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