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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) 
 

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

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. Όλα τα προσκομισθέντα σε μορφή φωτοτυπιών έγγραφα, είναι 
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις μοναδιαίες τιμές μίσθωσης που εγκρίθηκαν με την αριθ. 34/17-

2-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς για την Κατάρτιση Μητρώου 

ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για την διαχείριση έκτακτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές 

καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2017. 

Είμαι νόμιμος κάτοχος των μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων που επιθυμώ να ενταχθούν στο μητρώο.  

Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που διαθέτω είναι τα ακόλουθα  (σύνολο……): 

                                                                                Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(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 
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Έδρα Μηχανήματος/Οχήματος/Μέσου  
Δημοτική Ενότητα……………….…… Τοπική Κοινότητα…………………… Οικισμός………………… 
Είδος Μηχανήματος/Οχήματος/Μέσου  
Α/Α…………………………………………..(αύξοντας αριθμός του εγκεκριμένου καταλόγου) 

Ονοματολογία…………………………………………………………...……………………………………..  

Αριθμός Αδείας………………………………………………………………………………………………... 

Εργοστάσιο Κατασκευής……………………………………………………………………...……………… 

Ισχύς Κινητήρα (ΗΡ)…………………………………………………………..………………………………  

Kαύσιμο Κινητήρα…………………………………………………………………………………………….. 
Συμπληρωματικά στοιχεία (ανάλογα το μηχάνημα/όχημα/μέσο) 
Ωφέλιμο φορτίο (tn)…………………………………………………………………………………………… 

Ανυψωτική ικανότητα (m)…………………………………………………………………………………….. 

Βάρος λειτουργίας (tn)………………………………………………………………………………………... 
Συμπληρωματικά στοιχεία (για τα εξαρτήματα) 
1…………………..………………………………………………..…………………………….……………... 

2…………………..……………………………………………………………………………...……………... 

3…………………..…………………………………………………………………………..…….…………... 

4…………………..…………………………………………………………………………..……….………... 

5…………………..………………………………………………………………..……………….…………... 

6…………………..………………………………………………………………..……………….…………... 

7. Υλικό κατασκευής (αφορά το βυτίο).…………...………………………………………………………... 
Συμπληρωματικά στοιχεία (κατά τον αιτούντα) 
1…………………..………………………………………………..…………………………….……………... 

2…………………..……………………………………………………………………………...……………... 

3…………………..…………………………………………………………………………..…….…………... 

4…………………..…………………………………………………………………………..……….………... 

5…………………..………………………………………………………………..……………….…………... 
Διάθεση στην περιοχή ευθύνης της Δημοτικής Ενότητας (σημειώστε με την ένδειξη Χ) 

Αργοστολίου  Λειβαθούς    
 Σάμης    Ερίσου  

Παλικής   Ελειού 
Πρόννων     Πυλάρου  Ομαλών          

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 


