
  

…/…σελίδα 

 

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) 

 

ΠΡΟΣ1: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης2:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):  

∆/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 ότι3: 

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 της αριθ. πρωτ. 39333/11-12-2017 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς που εγκρίθηκαν µε την αριθ. 295/1-12-2017 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- 

φυσικών προσώπων) οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 

εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το χρονικό 

διάστηµα από 1/1/2018 έως 31/12/2018. 

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

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

                                                                                Ηµεροµηνία:     ……/12/2017 

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 

 



  

…/…σελίδα 

 

 ENTYΠO ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΕΣΟΥ4 

Έδρα Μηχανήµατος έργου/Οχήµατος/Μέσου 

∆ηµοτική Ενότητα  

Τοπική Κοινότητα  

Οικισµός  

Είδος Μηχανήµατος έργου/Οχήµατος/Μέσου 

Α/Α 
(αύξοντας αριθµός  
του εγκεκριµένου καταλόγου) 

 

Ονοµατολογία  

Αριθµός Αδείας  

Εργοστάσιο Κατασκευής  

Ισχύς Κινητήρα (ΗΡ)  

Kαύσιµο Κινητήρα  

Ωφέλιµο φορτίο (tn)  

Ανυψωτική ικανότητα (m)  

Βάρος λειτουργίας (tn)  

Υλικό κατασκευής 
 (αφορά το βυτίο) 

 

Συµπληρωµατικά στοιχεία (κατά τον αιτούντα) 

1.  

2.  

3.   

∆ιάθεση στην περιοχή ευθύνης της ∆ηµοτικής Ενότητας (σηµειώστε µε την ένδειξη Χ) 

Αργοστολίου  Λειβαθούς   
 
 

Σάµης    Ερίσου  

Παλικής   
Ελειού 
Πρόννων    

 Πυλάρου  Οµαλών          

 

Ηµεροµηνία:      ……/12/2017 

Ο – Η ∆ηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

                                                 
4 Ένα έντυπο ανά Μηχάνηµα έργου/Όχηµα/Μέσο (συµπληρώνονται τα ανάλογα στοιχεία που το αφορούν) 
 


