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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Προς: Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου Στροβόλου
Θέµα: Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός για την Ανάπλαση του Παλαιού Πυρήνα
Στροβόλου
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι:
α.

∆εν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές
νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,

β.

∆εν έχει κινηθεί εναντίον µου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ή άλλη ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις
εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,

γ.

∆εν έχω καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή,
βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου,

δ.

∆εν έχω διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα,

ε.

Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στη
Κυπριακή ∆ηµοκρατία / στη χώρα όπου είµαι εγκατεστηµένος δηλαδή την
………………………………. [να διαγραφεί ότι δεν ισχύει], κατά την
ηµεροµηνία τελευταίας προθεσµίας υποβολής των προσφορών,

στ.

Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου σχετικά µε την πληρωµή φόρων,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία / στη χώρα
όπου είµαι εγκατεστηµένος δηλαδή την……………………………………..…[να
διαγραφεί ότι δεν ισχύει], για την περίοδο που λήγει 12 µήνες πριν την
ηµεροµηνία τελευταίας προθεσµίας υποβολής των προσφορών,

ζ.

∆εν έχω παραβιάσει ούτε και έχω παραλείψει να εκτελέσω πιστά άλλες
συµβάσεις που µου έχουν ανατεθεί σε βαθµό που να µου έχει κατασχεθεί η
εγγύηση πιστής εκτέλεσης κατά την περίοδο που αρχίζει δύο χρόνια πριν την
τελευταία προθεσµία υποβολής των προσφορών,

η.

∆εν έχω αρνηθεί κατά την τελευταία διετία, ενώ είχε ανατεθεί σε εµένα
σύµβαση, να προσέλθω για την υπογραφή της σύµβασης που µου είχε
ανατεθεί,

θ.

∆εν έχω στερηθεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς που οδηγούν
στην Ανάθεση Σύµβασης ∆ηµοσίου και εξ όσων πολύ καλά γνωρίζω το όνοµα
µου δεν περιλαµβάνεται στο σχετικό κατάλογο που τηρεί η Αρµόδια Αρχή / η

αρµόδια αρχή στη χώρα όπου είµαι εγκατεστηµένος
στην……………………….. [να διαγραφεί ότι δεν ισχύει],

δηλαδή

ι.

∆εν επηρεάζοµαι ή δυνατό να επηρεαστώ από οποιαδήποτε σύγκρουση
συµφέροντος στον παρόντα διαγωνισµό ούτε και έχω οποιοδήποτε δεσµό ή
σχέση µε άλλους διαγωνιζόµενους ή µέρη που εµπλέκονται στη Σύµβαση, ή

ία.

Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους των Εγγράφων
Προσφοράς, των οποίων έλαβαν πλήρη γνώση.

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν
διευκρινίσεις.
……………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...
Υπογραφή: ………………………………………………………………………...….
Όνοµα υπογράφοντος: …………………………………………………………………...…….
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου υπογράφοντος: ………………………………….…
Ιδιότητα υπογράφοντος: …………………………………………………………………….
Στοιχεία Προσφέροντας ή συµµετέχοντος σε κοινοπραξία (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)
Όνοµα: ………………………………………………………………………………...
Χώρα εγκατάστασης: ……………………………………………………………………...
∆ιεύθυνση: ……………………………………………………………………………...
Τ.Κ. …………………………………………………………………………………...
Κωδικός Αριθµός Μελέτης:
∆ιεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική): ……………………......................
…………………………………………………………………………………......
Τ.Κ. …………………………………………………………………………………......
Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………………………………...….
Τηλεοµοιότυπο επικοινωνίας: ……………………………….……………….
* Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε συµµετέχοντας θα πρέπει να
συµπληρώσει ξεχωριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία (εάν είναι νοµικό πρόσωπο) θα επισυνάψει τα
ακόλουθα στοιχεία: Εάν ο υπογράφων την Υπεύθυνη ∆ήλωση είναι ο κατά νόµο εκπρόσωπος του
νοµικού προσώπου θα επισυνάψει επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τούτο καθώς
και το δικαίωµα του υπογράφοντος να δεσµεύει το νοµικό πρόσωπο, διαφορετικά, θα επισυνάψει
πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του νοµικού προσώπου,
µε το οποίο παρέχεται πληρεξούσιο στον υπογράφοντα να υπογράψει την Υπεύθυνη ∆ήλωση.

