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 :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

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

Τηλ:
Οδός:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

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

Αριθ:

(3)

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

α) έχω δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας του διαµερίσµατος, όπως αυτό αναγράφεται στον
Πίνακα του Μέρους Β της αίτησης
β) τα στοιχεία που αναγράφονται στο Μέρος Α & Β της αίτησης συµµετοχής στη δράση είναι αληθή
γ) τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην υποβληθείσα αίτηση είναι έγκυρα
δ) το ακίνητο του σηµείου 2 του Μέρους Α, στο οποίο αφορά η αίτηση, διαθέτει σύστηµα θέρµανσης πετρελαίου εν
λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καµία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριµένου συστήµατος από
δηµόσιο φορέα
ε) η κατασκευή της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου θα γίνει στο ακίνητο στη διεύθυνση
του σηµείου 2 του Μέρους Α της αίτησης
στ) η επιχορηγούµενη εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου θα διατηρηθεί στο ακίνητο του σηµείου 2 του Μέρους
Α της αίτησης τουλάχιστον για 5 έτη µετά την ηµεροµηνία εγκατάστασής της
ζ) δέχοµαι να υπαχθώ σε πιθανό προγραµµατισµένο επιτόπιο έλεγχο από αρµόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς
η) ορίζω ως εκπρόσωπό µου και εξουσιοδοτώ τον ………………………………………… (ονοµατεπώνυµο) µε Α∆Τ …………
να υποβάλλει την αίτηση συµµετοχής στη δράση και να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες εφαρµογής αυτής
θ) συµφωνώ τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών που αφορούν στη δράση να εκδοθούν στο όνοµα του εκπροσώπου µου
όπως ορίστηκε στο σηµείο η της παρούσης / στα φορολογικά στοιχεία της πολυκατοικίας (διαγράψτε ανάλογα), και
ι) έχω λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης της ∆ράσης «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα
φυσικού αερίου σε κατοικίες» και αποδέχοµαι ότι η µη τήρηση των όρων α) - θ) της παρούσης αποτελεί λόγω αποκλεισµού µου
από τη δράση.
Ηµεροµηνία:

Τόπος

Ο/Η ∆ηλών/ούσα

(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.

