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)

(1)

ΠΡΟ :

ΕΤΔΑΠ Α.Ε.

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ:

ΔΟΤ:

Σόπνο Καηνηθίαο:
Κηλεηό ηειέθσλν:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Οδόο:
Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):
(3)

Αξηζ:

ΣΚ:

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Ο ππνγξάθσλ …………………………………………………………….. ηδηνθηήηεο / νομίμως εκπροζωπών και
ενεργών καη’ ενηολή ηοσ ιδιοκηήηη (4) ηνπ αθηλήηνπ πνπ πδξνδνηείηαη από ηελ παξνρή κε AM ………...……….
δειώλσ ππεύζπλα θαη ελ γλώζεη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ πεξί ςεπδνύο δειώζεσο, όηη αλαγλσξίδσ θαη
απνδέρνκαη ην ζύλνιν ησλ νθεηιώλ πξνο ηελ ΕΤΔΑΠ AE θαη ηελ εμόθιεζε απηώλ θαη’ αλώηαην ζε (….…..)
……………........... δόζεηο κεηά ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ θαη ηόθσλ, όπσο ζα δηακνξθσζνύλ κέρξη θαη ηελ
πιήξε
εμόθιεζε
ησλ
δόζεσλ
ηνπ
δηαθαλνληζκνύ
θαη
εμνπζηνδνηώ
ηνλ/ηελ
……………………………………………………………………… (ΑΔΣ…………………………) όπσο πξνβεί ζηελ
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζηελ ΕΤΔΑΠ Α.Ε.
Επίζεο, γλσξίδσ όηη ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε εθ ησλ δόζεσλ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκε, ζα εθδνζεί
απηόκαηα εληνιή δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο κε επηβάξπλζε ησλ πξνβιεπόκελσλ εμόδσλ ελώ ζε πεξίπησζε
πνπ θαηαζηνύλ ιεμηπξόζεζκεο δύν δόζεηο ν δηαθαλνληζκόο ζα αθπξσζεί θαη ε ΕΤΔΑΠ ΑΕ ζα κε ελεκεξώζεη
ζρεηηθά κε έλα εθ ησλ αλσηέξσ κέζσλ επηθνηλσλίαο.
(5)
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.
(4) Επηζπλάπηεηαη ην πιεξεμνύζην ή ην θαηαζηαηηθό κε ηελ λόκηκε εθπξνζώπεζε, ζε πεξηπηώζεηο Εηαηξεηώλ.
(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

