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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

ΠΡΟΣ(1): 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  ΑΦΜ:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός - Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):    

  

Είμαι και ενεργώ ως διαχειριστής/εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου: 
 

Επωνυμία: 
 
 

Δραστηριότητα: 
 
 

Διεύθυνση:  

ΑΦΜ:  
 

Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 
 

 

Στοιχ. Επικοινωνίας  
(τηλ., fax, e-mail): 

 

 
Γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω 

ότι : 

 

     α). Ο/Οι α/α αριθµοί των δροµολογίων για τα οποία υποβάλλω προσφορά είναι ο/οι……………………………………………………… 

β). Η προσφορά µου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 2η 

∆ιαπραγµάτευση µε τίτλο « Ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας για το 

σχολικό έτος 2022-23 (από την ανάθεση µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2022 ή µέχρι την ανάδειξη µειοδοτών µε το ∆υναµικό 

Σύστηµα Αγορών)», της οποίας έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 

γ).∆εν έχω καταδικασθεί και ούτε έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος µου, για συµµετοχή σε 

εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική 

εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων , σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 του 4412/2016. 

δ).∆εν µου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης. 

 

 



 

ε).Ο αριθµός κυκλοφορίας των  επιβατικών οχηµάτων, που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου είναι ο 

………………………………………, ο αριθµός των θέσεων είναι ………., σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας και πληρώ το κριτήριο 

περί διοικητικής έδρας (ισχύει µόνο για ταξί), που είναι  η /ο …………………………………………… 

στ).Στην περίπτωση που αναδειχθώ µειοδότης, διαβεβαιώνω ότι θα έχω στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο και 

εξίσου κατάλληλο, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική 

αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση 

του δροµολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, αναλαµβάνω να βαρύνοµαι µε τα έξοδα µεταφοράς των 

µαθητών µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.)  

ζ).∆εν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης  

η).Είµαι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, που αφορούν σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αλλά και  φορολογικές. 

θ).Το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκώ, σχετίζεται µε το ειδικό επάγγελµα, που απαιτεί η παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειµένου να ανταπεξέλθω επαρκώς στο έργο που θα µου ανατεθεί. 

ι).Τη δεδοµένη στιγµή, διαθέτω άδεια κυκλοφορίας, πρόσφατο φύλλο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, ασφαλιστήριο συµβόλαιο, 

ειδική άδεια και άδεια οδήγησης σε ισχύ. 

κ).Για τα προσφερόµενα δηλωθέντα δροµολόγια, έχω προσκοµίσει στην υπηρεσία τα ζητούµενα αποδεικτικά έγγραφα της 

πρόσκλησης (φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα και το ποινικό µου µητρώο), ενώ για τον οδηγό* που θα 

απασχολήσω, έχω προσκοµίσει το δίπλωµα οδήγησης, την ειδική του άδεια, καθώς επίσης και αντίγραφο της αστυνοµικής 

του ταυτότητας. (διαγράφεται ότι δεν ισχύει κατά περίπτωση).  

 λ).Αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως όλες τις συνέπειες που απορρέουν, σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς δηλώσεως µου σε       

µεταγενέστερο χρόνο. 

µ). Τα δροµολόγια τα οποία ήδη εκτελώ, για τα οποία ανακηρύχθηκα µειοδότης στην 1η ∆ιαπραγµάτευση (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 

170848) ή µου δόθηκαν µε απευθείας ανάθεση, δεν συµπίπτουν µε τα αναγραφόµενα στον παρακάτω πίνακα. Έχω την 

δυνατότητα να εκτελέσω τα προσφερόµενα δροµολόγια της παρούσας πρόσκλησης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή 

µεταφορά των µαθητών. Η ανωτέρω δήλωση µου αποδεικνύεται περιγραφικά ως εξής (διαγράφεται  η παράγραφος µ, 

εφόσον δεν ισχύει) :  

1) . Αριθ. Δρομολογίου που θα εκτελέσω:  _____  Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………  

        Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                    Οδηγός*:                                                                                   

ΥΥπποοσσηηµµεείίωωσσηη  ::    ΑΑνν  οο  οοδδηηγγόόςς  εείίννααιι  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς,,  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ππεεδδίίοο  ππααρρααµµέέννεειι  κκεεννόό..          

    

2) .    Δρομολόγιο που ήδη εκτελώ:   Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………………………..         

Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                      Οδηγός:                                                                                   

 

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

 

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

    Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

    Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   



 

 

3) . Αριθ. Δρομολογίου που θα εκτελέσω: _____  Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………… 

        Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                    Οδηγός*:                                                                                   

ΥΥπποοσσηηµµεείίωωσσηη  ::    ΑΑνν  οο  οοδδηηγγόόςς  εείίννααιι  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς,,  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ππεεδδίίοο  ππααρρααµµέέννεειι  κκεεννόό..          

    

4) .    Δρομολόγιο που ήδη εκτελώ:   Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………………………..                                                   

Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                      Οδηγός:                                                                                   

 

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

 

5) . Αριθ. Δρομολογίου που θα εκτελέσω:  _____  Περιγράψτε την διαδρομή ……………………………………………………………………… 

        Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                    Οδηγός*:                                                                                   

ΥΥπποοσσηηµµεείίωωσσηη  ::    ΑΑνν  οο  οοδδηηγγόόςς  εείίννααιι  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς,,  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ππεεδδίίοο  ππααρρααµµέέννεειι  κκεεννόό..          

    

6) .    Δρομολόγιο που ήδη εκτελώ:   Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………………………..                                                   

Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                      Οδηγός:                                                                                   

 

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

 

 

 

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

  Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   



 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/νη, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των προαναφερόμενων πληροφοριών 

 
                                                  

                                                                                                                  ……….……… 2022   

 
                                                                                                            Ο/Η  Δηλών/ούσα 

 
 

                                                                                               Υπογραφή 
 

                                                                                  
 

 


