
  

…/…σελίδα 

 

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) 

 

ΠΡΟΣ1: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης2:   

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 ότι3: 
Τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή.  
Όλα τα προσκομισθέντα σε μορφή φωτοτυπιών δικαιολογητικά, είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Σε 
περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά λήξουν  εντός του έτους 2023 θα προσκομίσω τα νέα άμεσα στην 
Υπηρεσία. 
Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις ανώτατες μοναδιαίες τιμές μίσθωσης της αριθ. πρωτ. 9812/10-12-2021 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου Ληξουρίου που εγκρίθηκαν με την αριθ. 303/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου 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 Δήμου Ληξουρίου για το χρονικό διάστημα από 
1/1/2023 έως 31/12/2023. 
Είμαι νόμιμος κάτοχος των μηχανημάτων/οχημάτων/μέσων που επιθυμώ να ενταχθούν στο μητρώο.  
 
Τα μηχανήματα/οχήματα/μέσα που διαθέτω είναι τα ακόλουθα  (σύνολο……): 

                                                                                Ημερομηνία:    ….-12-2022 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

 

(Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 

 
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  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΕΣΟΥ4 

 

Α/Α 1 ……. …… 

Έδρα Μηχανήματος έργου/Οχήματος/Μέσου 

Δήμος    

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.    

 

Ημερομηνία:     …-12-2022 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή-Σφραγίδα ) 

 
4 συμπληρώνονται τα ανάλογα στοιχεία που το αφορούν 
 


