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1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Καλύπτει την παράγραφο 5.δ των Ειδικών Ορων του Διαγωνισμού)
Ο υπογράφων Διαγωνιζόμενος ................................................................ δηλώνω υπεύθυνα :
1.

Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ΔΣΣΜ-1278 που αφορά στο Έργο
«Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στους Υποσταθμούς
(ΥΣ) και Κέντρα Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στις περιοχές αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τομέα
Δυτικής Μακεδονίας » όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση ΚΥΤ και ΥΣ
και την τεχνική περιγραφή και ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους
τεχνικούς, εμπορικούς και οικονομικούς όρους της υπόψη Διακήρυξης και των
Συμπληρωμάτων αυτής. H προσφορά που υποβάλω δεν περιλαμβάνει αποκλίσεις από
τους εμπορικούς και τεχνικούς όρους της Διακήρυξης.

2.

Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες
Υλικών και Τιμών ή Τιμολόγια, καθώς και όλα τα λοιπά συνημμένα σ' αυτά έγγραφα τα οποία
αποτελούν τμήμα της προσφοράς μου, την ακρίβεια της οποίας εγγυώμαι σύμφωνα με το
άρθρο 696 του ΑΚ.

3.

Ότι η διαμόρφωση των τιμών της προσφοράς μου έγινε μετά από εξέταση που
πραγματοποίησα στον τόπο του έργου, όπου έλαβα πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων
που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με
οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης του δημοπρατούμενου έργου.

4.

Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή τροποποιηθεί και
αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς μου (εκτός αυτών του άρθρου 8 του Συμφωνητικού
της Σύμβασης) δε θα μπορώ ν' απαιτήσω μετά την τυχόν ανάθεση σε μένα της εκτέλεσης του
Έργου.

5.

Ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από τα άρθρα
325-329, 1106 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης
μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρώ ως ενδεχόμενο και τον αποδέχομαι.

6.

Ότι στις τιμές της προσφοράς μου έχω περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές
εισφορές, δασμούς, κλπ. σε σχέση με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου, όπως αυτές
αναφέρονται στη Σύμβαση, καθώς και το εργολαβικό μου κέρδος.

7.

Τέλος βεβαιώνω ότι η προσφορά που υποβάλλω θα παραμείνει σε ισχύ επί χρονικό διάστημα
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή της και ότι
παραιτούμαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματός μου προς ανάκληση, τροποποίηση ή
συμπλήρωση της προσφοράς, με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
μετά την υποβολή της στον ΑΔΜΗΕ καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

8.

Επίσης βεβαιώνω υπεύθυνα ότι ο Διαγωνιζόμενος, τον οποίο εκπροσωπώ στον παρόντα
Διαγωνισμό:
8.1 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:















συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
ψευδορκίας,
δωροδοκίας
διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει,
δόλιας χρεοκοπίας
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε
κείμενη νομοθεσία.
Τρομοκρατίας
Παιδικής εργασίας
Μη καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Μη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
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Σοβαρούς ψευδούς δηλώσεως
Αθέμιτου τρόπου επηρεασμού αποφάσεων, απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών,
παραπλανητικές πληροφορίες

8.2 Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, ούτε έχει κινηθεί
εναντίον του κάποια από τις προαναφερόμενες διαδικασίες.
8.3 Δεν έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική του διαγωγή, ούτε έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε.
8.4 Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι ή τις νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και δεν είναι ένοχοι
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
8.5 Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή τις
νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
8.6 Έχει εκπληρώσει με συνέπεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, και δεν έχει κηρυχθεί
έκπτωτος σε άλλη υπηρεσία ή έργο, στον δημόσιο ή/και ευρύτερο και ιδιωτικό τομέα,
οπουδήποτε στην Ελλάδα.
Τέλος, δηλώνω ότι όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα από το κείμενο του Άρθρου 7 και τις
αντίστοιχες παραγράφους (ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ παρ. 2 έως 2.3, 2.5, 2.6, 2.8,
2.9, 2.10 υπάρχουν και θα προσκομισθούν μέσα σε προθεσμία 20 εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ, κατά τη διάρκεια
του χρόνου ισχύος των προσφορών, άρνηση δε ή αδυναμία υποβολής τους δίνει το δικαίωμα
στον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει χωρίς καμιά άλλη διατύπωση στην κατάπτωση της Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής μας.

Ο Δηλών
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ - 1278

1.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας (ή Σύμπραξης Επιχειρήσεων υπό τον όρο ότι θα μετατραπεί στην
Κοινοπραξία του άρθρου 2 του ΠΔ 186/92)
(Καλύπτει την §2.12.2. του Άρθρου 6 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού»).

Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης Επιχειρήσεων, που θα συσταθούμε στην
προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του ΠΔ 186/92 Κοινοπραξία και το σχετικό Κοινοπρακτικό θα το
προσκομίσουμε στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για...................................................................................................
1..............................................................................................................................
2..............................................................................................................................
3..............................................................................................................................

δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς,
θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο
κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη
Σύμβαση.

Οι Δηλούντες
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προς τον
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)
Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία :

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του Διαγωνιζομένου
σας
......................
που
εδρεύει
ή
κατοικεί
στην
..................................................................................................
παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το
δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις
του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του
Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα,
ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
.....................................για την συμμετοχή του εν λόγω Διαγωνιζόμενου στο Διαγωνισμό με αριθ.
ΔΣΣΜ/1278 που θα γίνει από εσάς στις ................................... για το έργο «Περιοδικός έλεγχος και
συντήρηση πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στους Υποσταθμούς (ΥΣ) και Κέντρα Υψηλής Τάσης
(ΚΥΤ) στις περιοχές αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τομέα Δυτικής Μακεδονίας» , σύμφωνα με τους
όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των
οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
Η εγγύησή μας αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που
απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ’ αυτόν, και την παράδοση σε εσάς Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν αφορά
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη
κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε
από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και
χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε
δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική
μεσεγγύηση.
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για εκατόν πενήντα (150) μέρες, οπότε αυτή η
Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από
την παρούσα εγγύηση.
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας
πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ)

Προς τον
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)
Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία :

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Διαγωνιζομένου σας
...................... που εδρεύει ή κατοικεί στην ............................... και που μετέχει στο Διαγωνισμό με (1)
...............................................................................................................................................................
που
εδρεύει(ουν)
ή
κατοικεί(ουν)
....................................................................................................................... ως Σύμπραξη, της οποίας
κάθε μέλος ευθύνεται «εις ολόκληρον» έναντι του ΑΔΜΗΕ παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από
την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις
οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη
ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν
δικαιώματά μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και
ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ .....................................για την συμμετοχή του εν λόγω
Διαγωνιζόμενου στο Διαγωνισμό με αριθμό ΔΣΣΜ-1278 που θα γίνει από εσάς στις
...................................
για
το
έργο
………………………………………………………………………………………………………………………..
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής,
αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου.
Η εγγύησή μας αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που
απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ’ αυτόν, και την παράδοση σε εσάς Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν αφορά
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής.
Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη
κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε
από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και
χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε
δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική
μεσεγγύηση.
Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για εκατόν πενήντα (150) μέρες, οπότε αυτή η
Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας απαλλάσσει από
την παρούσα εγγύηση.
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας
πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.
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4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προς τον
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)
Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία :

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ'εσάς υπέρ του
......................................................................
ο
οποίος
εδρεύει
στην
.............................................................. παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της
διζήσεως, από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την
εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862 έως 864 και 866
έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των
........................ για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του
παραπάνω Κατασκευαστή, τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ'αριθ. .......................... Σύμβαση και των
τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της, για το Έργο «
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω
Κατασκευαστής παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη
παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί
και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Κατασκευαστού και χωρίς να ληφθεί
υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα
Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική
μεσεγγύηση.
Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον
Κατασκευαστή όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα
τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της παρούσας σ' εμάς μαζί με
έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΣΜ – 1278
5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86

Μετά το έντυπο κείμενο μίας τέτοιας δήλωσης, να προσθέτονται κάθε φορά τα παρακάτω:

1.

Προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε) και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

1.1

Στην εταιρία με την επωνυμία...................................................έργα διευθυντή, διοικητικού και
νομικού συμβούλου εκτελούν μόνον οι παρακάτω:
Διευθυντής : ...........................................................
Μέλη Διοικ. Συμβουλίου,
Διευθύνοντες Σύμβουλοι, άλλοι Διοικητικοί Σύμβουλοι οι:
..........................................................................................................................
Νομικοί Σύμβουλοι οι :
..........................................................................................................................

1.2

Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής.

2.

Προκειμένου περί προσωπικών εταιριών (ομορρύθμων ή ετερορρύθμων)
Ισχύουν οι παραπάνω παράγραφοι 1.1 και 1.2 καθώς και οι ακόλουθοι παράγραφοι :

2.1

Τα ομόρρυθμα (ή / και) ετερόρρυθμα μέλη της εταιρίας είναι τα ακόλουθα:
(α)......................................................................................................................
(β)......................................................................................................................
(γ)......................................................................................................................

2.2

Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής.

3.

Προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων

3.1

Δεν είμαι Βουλευτής

3.2

Στην Επιχείρησή μου..............................................................................................
έργα Διευθυντή, διοικητικού ή νομικού συμβούλου εκτελούν μόνο οι παρακάτω:
ο Διευθυντής
: .....................................
Διοικητικοί Σύμβουλοι :......................................
Νομικοί Σύμβουλοι

3.3

:......................................

Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής.

Ο Δηλών
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.1599/86 (α/α 2)
Μετά το έντυπο κείμενο μας τέτοιας δήλωσης να προσθέτονται τα παρακάτω:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις
του Δ.Σ.(αν πρόκειται για Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., )δηλώνω ότι δεν υφίσταται συγγενική
σχέση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.,των μετόχων της εταιρίας και των συζύγων αυτών
αφενός και μισθωτών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε αφετέρου.

