∆ιακήρυξη ∆ΣΣΜ -

/ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΣΣΜ-13220
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«Καθαριότητα των κτηρίων των Υποσταθµών του Νοµού Χαλκιδικής, του Περιφερειακού
Τοµέα Β. Ελλάδας/∆ΣΣΜ»

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της ∆ιακήρυξης
2. ∆ήλωση Συνυπευθυνότητας
3. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
4. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό (Περίπτωση Σύµπραξης)
5. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
6. Σχέδιο ∆ήλωσης Ν. 1599/86

∆ιακήρυξη ∆ΣΣΜ -

/ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΣΣΜ1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(Καλύπτει την παράγραφο 5.δ των Ειδικών Ορων του ∆ιαγωνισµού)
Ο υπογράφων ∆ιαγωνιζόµενος ................................................................ δηλώνω υπεύθυνα :
1.

Ότι έλαβα πλήρη γνώση της ∆ιακήρυξης µε στοιχεία ∆ΣΣΜπου αφορά στο Έργο
«Κατασκευή Βάσεως
» και ότι αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους τεχνικούς,
εµπορικούς και οικονοµικούς όρους της υπόψη ∆ιακήρυξης και των Συµπληρωµάτων αυτής.
H προσφορά που υποβάλλω δεν περιλαµβάνει αποκλίσεις από τους εµπορικούς και τεχνικούς
όρους της ∆ιακήρυξης.

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 Α∆ΜΗΕ καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

8.

Επίσης βεβαιώνω υπεύθυνα ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος, τον οποίο εκπροσωπώ στον παρόντα
∆ιαγωνισµό:
8.1 ∆εν 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 ∆εν 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 ∆εν 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.

Ο ∆ηλών
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1.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

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

Τα υπογράφοντα µέλη της Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης Επιχειρήσεων, που θα συσταθούµε στην
προβλεπόµενη στο άρθρο 2 του Π∆ 186/92 Κοινοπραξία και το σχετικό Κοινοπρακτικό θα το
προσκοµίσουµε στον Α∆ΜΗΕ 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 Α∆ΜΗΕ ΑΕ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο
κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών µας που απορρέουν από την Προσφορά µας και από τη
Σύµβαση.

Οι ∆ηλούντες

∆ιακήρυξη ∆ΣΣΜ -

/ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προς τον
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (Α∆ΜΗΕ ΑΕ)
∆υρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 ΑΘΗΝΑ
Ηµεροµηνία :

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του ∆ιαγωνιζοµένου
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 ∆ιαγωνιζόµενου στο ∆ιαγωνισµό µε αριθ.
∆ΣΣΜ/
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 ∆ιαγωνιζόµενου, 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 ∆ιαγωνιζόµενος 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 ∆ιαγωνιζόµενου σε διαιτησία ή σε
δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική
µεσεγγύηση.
∆ηλώνουµε 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. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ)

Προς τον
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (Α∆ΜΗΕ ΑΕ)
∆υρραχίου 89 και Κηφισού, 10443 ΑΘΗΝΑ
Ηµεροµηνία :

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του ∆ιαγωνιζοµένου σας
...................... που εδρεύει ή κατοικεί στην ............................... και που µετέχει στο ∆ιαγωνισµό µε (1)
...............................................................................................................................................................
που
εδρεύει(ουν)
ή
κατοικεί(ουν)
....................................................................................................................... ως Σύµπραξη, της οποίας
κάθε µέλος ευθύνεται «εις ολόκληρον» έναντι του Α∆ΜΗΕ 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
∆ιαγωνιζόµενου στο ∆ιαγωνισµό µε αριθµό ∆ΣΣΜ…………. 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 ∆ιαγωνιζόµενου, 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 ∆ιαγωνιζόµενος 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 ∆ιαγωνιζόµενου σε διαιτησία ή σε
δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική
µεσεγγύηση.
∆ηλώνουµε 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. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προς τον
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (Α∆ΜΗΕ ΑΕ)
∆υρραχίου 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
∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, 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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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΣΣΜ –
5. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ 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:
∆ιευθυντής : ...........................................................
Μέλη ∆ιοικ. Συµβουλίου,
∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι, άλλοι ∆ιοικητικοί 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

∆εν είµαι Βουλευτής

3.2

Στην Επιχείρησή µου..............................................................................................
έργα ∆ιευθυντή, διοικητικού ή νοµικού συµβούλου εκτελούν µόνο οι παρακάτω:
ο ∆ιευθυντής
: .....................................
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι :......................................
Νοµικοί Σύµβουλοι

3.3

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

Κανένας από αυτούς, δεν είναι Βουλευτής.

Ο ∆ηλών
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ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ 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 ∆.Σ.(αν
πρόκειται για Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., )δηλώνω ότι δεν υφίσταται συγγενική σχέση µεταξύ των µελών
του ∆.Σ.,των µετόχων της εταιρίας και των συζύγων αυτών αφενός και µισθωτών του Α∆ΜΗΕ Α.Ε
αφετέρου.

