
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

20977/23-8-2007 (Β’ 1673)  
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 
 

(Καλύπτει την παράγραφο 3.6.2 του Άρθρου 18 του Τεύχους "Διακήρυξη" 

με ανοικτή διαδικασία) 
 

Ο υπογράφων                                                                                     
με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου                                         
(τίθεται κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων 

Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας 
δηλώνω υπεύθυνα : 

 

«Ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 
3 του ν.3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το 

Ν.3414/2005 , η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά 
αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόμου) και ότι δεσμεύομαι να 

γνωστοποιώ αμελλητί προς τον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης 
με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με τη συνδρομή των ασυμβίβαστων 

ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ’ 
εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του τίτλου II της ΚΥΑ 

20977/ΦΕΚ/Β/23.08.2007  (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 5 
ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ 

Ν.3414/2005)». 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Σημείωση: 

 

1. Η Υ.Δ. είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 

Θα είναι επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή και υπογεγραμμένη από 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για 

το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας 

επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού). 

 

2. Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από 

ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον 

Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται 

από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των 

ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

συμβολαιογράφο, Δικαστική ή Διοικητική Αρχή. 
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