
 

 

  
ENTYΠΟ Ι_10 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟ(1)
: ΣΗΝ Ο.Σ.Δ. : ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2)
:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

1. Δεζκεύνκαη όηη ζα θαιύςσ ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή κνπ ε νπνία ζα αλέιζεη ζε ……………..ΕΤΡΧ  ζύκθσλα κε 
ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα ηνπ ππνβαιιόκελνπ επελδπηηθνύ κνπ ζρεδίνπ.   

    ΣΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΗΜΕΙΟ ΣΗ ΔΗΛΧΗ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Ε ΠΕΡΙΠΣΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΚΑΛΤΦΗ ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ, ΜΕ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ 

2. Δειώλσ όηη ζε πεξίπησζε δαλεηζκνύ, γηα ηελ θάιπςε ηνπ  25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ, ην δάλεην ζα 
είλαη/είλαη ειεύζεξν από θάζε είδνπο θξαηηθή ελίζρπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ εγγπήζεσλ ή 
επηδνηήζεσλ επηηνθίνπ, ή δαλείνπ κε επλντθόηεξνπο όξνπο ρνξήγεζεο κέζσ θάζε είδνπο ρξεκαηνδνηηθώλ 
εξγαιείσλ 
ΣΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΗΜΕΙΟ ΣΗ ΔΗΛΧΗ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Ε ΠΕΡΙΠΣΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΚΑΛΤΦΗ ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ, ΜΕ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ 
ΑΡ. 14 ΣΟΤ ΚΑΝ (ΕΕ)  651/2014 

3. Δεζκεύνκαη όηη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο πξόηαζήο κνπ, ζα αθνινπζήζεη αληίζηνηρε αύμεζε θεθαιαίνπ, πξηλ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.  

    ΣΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΗΜΕΙΟ ΣΗ ΔΗΛΧΗ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΣΙ ΠΕΡΙΠΣΧΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΧΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕ ΔΕΝ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΟΤΝ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΣΗ ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΜΕ ΚΑΣΑΘΕΕΙ Ε ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

 
Ηκεξνκελία:        20 

 
Ο – Η Δει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 
 
 
 
 
 



  

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα 
ή ηελ δεινύζα.  


