
 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

Προς: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας: Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Τηλ: Fax:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) δεν απασχολούμαι στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση,
β) Δεν είμαι συνταξιούχος,
γ)  Δεν έχω κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,  (παρ. 1,2,3,4,5,7,8,9 του Ν.  3528/2007 ΦΕΚ
26τ.Α/9-2-2007),
δ) Δεν είμαι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

…….……………..20…………..

(Υπογραφή)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Αντίγραφο ΑΔΤ

2. Έγγραφη οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό 
αδιαφανή φάκελο.

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είμαι φυγόποινος ή φυγόδικος. 

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

6. Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο ότι δεν πάσχω από μεταδοτικό νόσημα.

7. Ποσό εγγύησης 300 Ευρώ  ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή

8. Πιστοποιητικό  προϋπηρεσίας  σε  εκμίσθωση  σχολικού  κυλικείου  από  την  αντίστοιχη
σχολική επιτροπή (εφόσον υπάρχει).

9. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα (εφόσον υπάρχει).

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
Σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  χώρου,  η  δήλωση  συνεχίζεται  σε  άλλο  κατάλληλο  σημείο  του  εντύπου  της  αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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