
  

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): ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

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 Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

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

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Έχω λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διαδικασίας, βάσει της από 30/3/2018 πρόσκλησης του 

ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. 

2) Έχω πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου, την οποία εξέτασα και αποδέχομαι 

πλήρως και ανεπιφύλακτα, στην κατάσταση την οποία είναι το μίσθιο.  

3) Το ακίνητο θα το χρησιμοποιήσω ως ……………………………………… Η διαδικασία και οι δαπάνες για την 

έκδοση κάθε είδους άδειας, για τυχόν υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 και για τυχόν διενέργεια εργασιών στο 

μίσθιο βαρύνουν εμένα. 

4) Έχω γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την ανακαίνιση, την 

αναμόρφωση και τη λειτουργία του μισθίου και αναλαμβάνω την υποχρέωση και αποκλειστική ευθύνη για την 

έκδοση και παραλαβή αυτών.   

5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ 

για αναβολή ή ακύρωση της διαδικασίας.  

6) Θα προσκομίσω, εφόσον ανακηρυχθώ Ανάδοχος, όλα τα δικαιολογητικά που θα μου ζητηθούν από το 

ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ. 

7) Η προσφορά μου για τη συμμετοχή μου στην παρούσα διαδικασία ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

 (4) 
Ημερομηνία:                      2018 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
(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.  


