ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)

(1)

ΠΡΟΣ :

∆ΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ Π. Π.

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

1)Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εγκρίθηκε µε την
υπ’ αρ…………………..απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµφιλοχίας, για την κατάρτιση

Μητρώου Ιδιωτικών – Επαγγελματικών Μέσων Μεταφοράς και την οργανωμένη απομάκρυνση
πολιτών στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας,
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε
άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμφιλοχίας για το
χρονικό διάστημα 2020-2021 (έως 31/12/2021), όπως αυτοί περιγράφονται, καθώς και τις
αναφερόμενες τιμές.
2) Αποδέχοµαι να υπογράψω το µνηµόνιο συνεργασίας όταν και όποτε αυτό µου ζητηθεί από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου Αµφιλοχίας.
3) Ο τοµέας δράσης και παρέµβασής µου θα είναι σε ολόκληρα τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αµφιλοχίας ή
..…………………………………………………………………………………………………………………………..
Ηµεροµηνία:

… /…/ 20…
Ο – Η ∆ηλών

(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.

