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 :

ΚΕΠ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Ο – Η Όνοµα:

ΕΠΩΝΥΜΟ

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

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

Τ.Κ

21100

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 5/3/2018 EΩΣ 12/03/2018 ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00
ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 14/03/2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 09.00 πµ ΣΤΟ ΚΕΠ Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ.
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ:

Α) ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ 15/03/2018 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/2018
540002001000270 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ
εµφανιστεί το κατατεθέν ποσό

µε το ονοµατεπώνυµο του

ΣΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ

ALPHA BANK και πρέπει να
δικαιούχου και το ΑΦΜ του στον ως άνω

ή

τραπεζικό λογαριασµό .

Β) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/3/2018

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΠΟ 15/3/208 έως και

(3)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
ης
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Επιθυµώ την εκµίσθωση δηµοτικού χώρου κατά την τέλεση θρησκευτικής πανήγυρης της 25
Μαρτίου 2018. Επιπλέον δηλώνω ότι δε θα σταθµεύσω το αυτοκίνητο στο πίσω µέρος της θέσης µου και έλαβα γνώση
σχετικής ανακοίνωσης.
Συνηµµένα υποβάλλω τα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017: α) άδεια υπαίθριου εµπορίου (λαϊκής
ή πλανοδίου ή στασίµου) ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας και β) Πιστοποιητικό
υγείας για επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίµων και ποτών.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8,00τ.µ(4,00µ.µήκος Χ 2,00µ.πλάτος)
Οδός προτίµησης ( µε σειρά προτίµησης, δηλ 1, 2, 3, 4)

Α) 25Ης Μαρτίου

(300€)

Β) Κύπρου

Γ) Μιχ.Ιατρού

(150€)

∆) Αχιλλέα Παράσχου (150€)

ΤΗΛ

(220€)

2752361305 και 2752361306 ,

FAX 2752036135 και 2752036518

Ηµεροµηνία:

/

/

Ο – Η ∆ηλ.(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
(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.

Download from Diorismos.gr
Βεβαιώνω ακόµη ότι:
.

Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

Download from Diorismos.gr

