
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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):
ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Η κατάληψη του πεζοδρομίου με μεταλλικά ικριώματα, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες της οικοδομικής άδειας της Δ/νσης Δόμησης
και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, επί της οδού                                                                                         στη Θεσσαλονίκη,

θα διαρκέσει 

2. Στην επιφάνεια του εν λόγω ικριώματος, δεν θα τοποθετηθεί κανενός τύπου διαφήμιση ή αφίσα.

3. Οι εξωτερικές επιφάνειες των περιφράξεων θα πρέπει να καλύπτονται από υλικό το οποίο θα καθιστά αδύνατη την επικόλληση αφισών

(π.χ. δικτυωτό πλέγμα)

4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το σημείο 3 της παρούσας, διαπράττω παράβαση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Αρ. Απόφ. 917/1999 Δημοτικού Συμβουλίου)

5. Μετά το πέρας των εργασιών, ο περιβάλλων χώρος θα επαναφερθεί στην πρότερη μορφή του.

6. Θα τηρηθούν όλα τα παραπάνω.

(4)

Ημερομηνία:      ../.        ./20...

Ο – Η Δηλών

(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. 



 
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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