
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) : ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ( ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Ο-Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης (2):
Τόπος Γέννησης:

Αρ Δελτίου
Ταυτότητας

Τηλ.:

Τόπος 
Κατοικίας

Οδός: Αριθ. Τ.Κ.

Αρ. Τηλεμοιοτύπου (FAX): (Email):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επωνυμία Εταιρείας 
Αρμόδιος Υπάλληλος  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 
Τράπεζα:
Αρ Λογαριασμού
( ΠΡΟΣΟΧΗ  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΙΒΑΝ)
(Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του Βιβλιαρίου)
Α.Φ.Μ.: 
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.O.Υ.:
Αρ.ΓΕΜΗ
Διεύθυνση Εταιρείας 
Ταχ. Κώδικας:
Αρ. Τηλεμοιοτύπου (FAX )
Email:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:
Επιθυμώ τα χρήματα από τα εκάστοτε τιμολόγια που δικαιούται να εισπράξει η εταιρεία από το
Δήμο, όπως κατατίθενται στον προαναφερόμενο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία.

Σημείωση:
I. Οι Λογαριασμοί θα πρέπει να τηρούνται στην επωνυμία της εταιρείας
II. Στη θέση της υπογραφής τίθεται και η σφραγίδα της εταιρείας
III. Υποχρεούστε στην αρχή κάθε έτους να επανυποβάλετε την υπεύθυνη δήλωση ακόμα και εάν δεν έχουν αλλάξει τα 

στοιχεία
IV. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί λογαριασμός εκτός Euro bank, Πειραιώς ή Εθνικής αποδέχομαι να χρεωθώ 

τυχόν προμήθεια
(4)

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ………..…………20..….

(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.
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