ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

ΠΡΟΣ(1):

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ .

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ο – Η Όνομα:

∆/νση Πολιτισμού

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω :

Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016:

- δεν υπάρχει εις βάρος µου τελεσίδικη δικαστική απόφαση - ατομικά ή οι διαχειριστές της εταιρείας (στις
περιπτώσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) ή ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος (στην περίπτωση Α.Ε.) - για αδίκημα
σχετικό µε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου)
- δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης κύριας & επικουρικής. (άρθρο 73 παρ. 1 & 2 και άρθρο 80 παρ.2 του 4412/2016)
- αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)
- έλαβα πλήρη γνώση των όρων της Μελέτης της ∆/νσης Πολιτισμού και αποδέχομαι αυτούς
ανεπιφύλακτα,
- είμαι σε θέση και χωρίς καθυστέρηση να προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά
μέσα των ανωτέρω προκαταρκτικών δηλώσεων μου,.
- τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων

Ημερομηνία:

/ 2017

Ο–Η

Δηλ…….

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

