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)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ»

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
1. Τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
2. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού
αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα ή
3. Έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής
του.
4. Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 4ης
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Η πρόταση, εφόσον αφορά στο υπομέ τρο
L123 δεν έχει ενταχθεί για το ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο στο μέτρο 123 του Άξονα
1 του ΠΑΑ.
5. Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.
Ημερομηνία: ………………….
Ο 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.

6. Δεν τελώ σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό
7. Η εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, και δεν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης
8. Δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής
Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων.
9. Δεν είμαι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός.
10. Δεν αποτελώ δικαιούχο τοπικού προγράμματος και δεν έχω υποβάλει περισσότερες της μιας
προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης.
11. Δεν είμαι και δεν ήμουν κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης μέλος του Δ.Σ., του Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής Δομής της ΟΤΔ ή / και δεν είμαι σύζυγος ή συγγενής α’
βαθμού αυτών ή / και δεν αποτελώ παρένθετο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτών.
12. Έχω ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό για το έτος 2009 (αφορά
μόνο τους δικαιούχους του υπομέτρου L311).

Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

