
 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 (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)

: Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

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 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

Δειώλσ ππεύζπλα όηη γλσξίδσ θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα πσο γηα ηελ ππό ηνπ ΣΜΕΔΕ έθδνζε εγγπεηηθώλ 
επηζηνιώλ, ηελ πξνεμόθιεζε ινγαξηαζκώλ σο θαη θάζε ηπρόλ άιιε παξνρή πνπ ρνξεγεί ην ΣΜΕΔΕ ή ππεξεζία 
πνπ παξέρεη, εθαξκόδεηαη ην εθάζηνηε ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ ηηο αθνξά, όπσο απηό πξνθύπηεη από ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ θαη ηηο Τ.Α. ηηο ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα εγγπνδνζίαο θαη πηζηνδνζίαο ηνπ ΣΜΕΔΕ, ην 
Καηαζηαηηθό ηνπ Σακείνπ, ηηο ηζρύνπζεο απνθάζεηο ηεο Δ.Ε. Μεραληθώλ θαη ΕΔΕ ηνπ η. ΕΣΑΑ θαη ηνπ Δ.. ηνπ η. 
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε πνπ εληάρζεθε ζην Ε.Σ.Α.Α. θαη ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΣΜΕΔΕ, 
ηηο νπνίεο ην Σακείν, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, δύλαηαη νπνηεδήπνηε λα ιακβάλεη θαη λα ηξνπνπνηεί 
κνλνκεξώο. Επίζεο, ξεηώο αλαγλσξίδσ θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα πσο γηα ηελ ππό ηνπ ΣΜΕΔΕ έθδνζε 
εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, ηελ πξνεμόθιεζε ινγαξηαζκώλ σο θαη θάζε ηπρόλ άιιε παξνρή πνπ ρνξεγεί ην ΣΜΕΔΕ ή 
ππεξεζία πνπ παξέρεη, ηζρύεη θαη δη’ εκέ ην εδ. 3 ηεο παξ. 11 ηνπ αξ. 11 ηνπ Ν. 2326/40, πνπ πξνβιέπεη όηη “Εηο 
πεξίπησζηλ θαζ` ελ πθίζηαηαη νθεηιαί ησλ κεηόρσλ εμ νηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο, πιήλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, 
απνλέκεηαη ε ζύληαμηο θαη ζπκςεθίδεηαη ην πνζόλ ηεο νθεηιήο κε ηαο ζπληάμεηο κέρξηο νινζρεξνύο εμνθιήζεσο".  
 

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. 
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