ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:

ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του Ν.1599/1986
δηλώνω ότι:
Τα στοιχεία των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται είναι
ακριβή.

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Παρακαλώ να συμπεριληφθώ στο μητρώο
ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από
χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες,

Επώνυμο:

καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κτλ,

Όνομα:

και εργασιών συντήρησης υποδομών
αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

Όνομα πατέρα:

στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και

Έτος γεννήσεως:

Π.Ε. Δωδεκανήσου (διαγράφεται αντίστοιχα)
και ειδικότερα:

Οδός / Αριθμός:

……………………………………………………………

Δήμος / Δ. Κοιν.:

……………………………………………………………
………...................................................................….

Τηλέφωνο:

………...................................................................….

Κινητό:

………...................................................................….

Αρ. Ταυτ.:

………...................................................................….

(συμπληρώνεται Π.Ε., Δήμος, Δημοτική

Α.Φ.Μ.:

Κοινότητα) για το χρονικό διάστημα έως

Δ.Ο.Υ.:

31.12.2018.

………………….,

…../.. ./20…..

Ο Αιτών

Συνημμένα:

1. Υ.Δ αποδοχής των όρων
2. Φωτοαντίγραφα άδειων κυκλοφορίας
3.Λοιπά δικαιολογητικά

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

την ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ν.ΑΙ.

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός:

Αριθ: ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(e-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3

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

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή.
Είμαι νόμιμος κάτοχος των μηχανημάτων και φορτηγών που επιθυμώ να ενταχθούν στο μητρώο.
Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τιμές των μισθωμάτων που εγκρίθηκαν με την αρ. 268/18-5-2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών
οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό,
πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κτλ» στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. Κυκλάδων - Π.Ε.
Δωδεκανήσου για το χρονικό διάστημα ως 31-12-2018.
Αποδέχομαι να υπογράψω το μνημόνιο συνεργασίας όταν και όποτε αυτό μου ζητηθεί από την αρμόδια
Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Τα μηχανήματα που διαθέτω είναι τα ακόλουθα:
1.

με αρ. άδειας ΜΕ

ΙΧ και ισχύς

PS

2.

με αρ. άδειας ΜΕ

ΙΧ και ισχύς

PS

3.

με αρ. άδειας ΜΕ

ΙΧ και ισχύς

PS

4.

με αρ. άδειας ΜΕ

ΙΧ και ισχύς

PS

5.

με αρ. άδειας ΜΕ

ΙΧ και ισχύς

PS

6.

με αρ. άδειας ΜΕ

ΙΧ και ισχύς

PS

φορτηγά που διαθέτω είναι τα ακόλουθα:
1. Φορτηγό
tn με αρ. κυκλοφορίας
Τα
2. Φορτηγό

tn με αρ. κυκλοφορίας

3. Φορτηγό

tn με αρ. κυκλοφορίας

4. Φορτηγό

tn με αρ. κυκλοφορίας

5. Φορτηγό

tn με αρ. κυκλοφορίας

6. Φορτηγό

tn με αρ. κυκλοφορίας

Τα μηχανήματα θα είναι σταθμευμένα στην (οδό/θέση)/Δημοτική Κοινότητα-Διαμέρισμα

……………………………. ____/___/20___
Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όνομα:

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 της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Διαθέτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα προσκομίσω σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία
β) Τα μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες είναι ασφαλισμένα ως εργαλεία
γ) Δεν οφείλω τέλη κυκλοφορίας για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν
δ) Υπάρχουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες από το νόμο άδειες των χειριστών

Ημερομηνία: …/….../201…..
Ο Δηλών

.
(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.

Ο Δηλών

