ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
(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):

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:

ΑΦΜ :

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
δηλώνω ότι:
Αποδέχομαι τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως περιγράφονται στην με αρ.
πρωτ. 181373/8240/15-11-2021 (ΑΔΑ: 96ΓΜ7Λ9-Ε94) ανακοίνωση και έχω τη δυνατότητα άμεσης
επέμβασης (εντός 1 ώρας) στην περιοχή ευθύνης μου όποτε μου ζητηθεί από την Πολιτική Προστασία,
είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα
από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί.
Δηλώνω ότι η περιοχή που θα καλύπτω είναι: ………………………………….……………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Για το σκοπό αυτό ορίζω εκπρόσωπο τον …………………………………………………………………………………………………
με τηλέφωνο επικοινωνίας …………….……………………………....…………..διαθέσιμο καθ΄ όλη τη διάρκεια του
24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία. (4)
Ημερομηνία ……../……../2021
Ο-Η Δηλ……

(Υπογραφή-Σφραγίδα Εταιρείας)
(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.
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Τα μηχανήματα-οχήματα που έχω στη διάθεσή μου είναι τα κάτωθι των οποίων
διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κατοχής και χρήσης και σας επισυνάπτω
φωτοαντίγραφα των αδειών, ασφαλιστήρια συμβόλαια
καθώς και βεβαίωση
καταβολής τελών χρήσης για τα μηχανήματα.

α/α Είδος οχήματος/ΜΕ

Αρ. Κυκλ

Ίπποι

α/α Είδος οχήματος/ΜΕ
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Αρ. Κυκλ

Ίπποι

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Αποδέχομαι τις προτεινόμενες τιμές μίσθωσης μηχανημάτων-οχημάτων

που έχουν

καθοριστεί με την υπ. αριθ. 31/1830/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και προσφέρω έκπτωση ίση με
………………………………………………………………………..(ολογράφως)
………………………….(αριθμητικώς)
Στην ανωτέρω τιμή προσφοράς μετά των έκπτωση συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις
(εργασία
κατά
τις
νυχτερινές
ώρες,
αργίες,
σαββατοκύριακα
κλπ)
εκτός
του
ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε
οχήματος ή μηχανήματος, οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των
οχημάτων-μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την
εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων,
των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα μου. Οι παραπάνω τιμές
μονάδες αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή
εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

Ημερομηνία ……../……../2021
Ο-Η Δηλ……

(Υπογραφή-Σφραγίδα Εταιρείας)
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