ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΥ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
(3)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.
1599/1986, δθλϊνω ότι:
α) ζχω λάβει γνϊςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ με αρ. πρωτ. 8896/16-05-2022, των υπ’ αρικ. 41/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΖΗΩΗΜ-ΒΝΚ), 42/2020
(ΑΔΑ: ΩΓΧΖΩΗΜ-9ΨΕ), 54/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΚΣΩΗΜ-ΗΗΤ), 58/2020 (ΑΔΑ: ΨΠ04ΩΗΜ-ΝΚΧ), 70/2020 (ΑΔΑ: Ψ24ΞΩΗΜ-ΕΓ0), 28/2021 (ΑΔΑ:
69ΦΔΩΗΜ-ΠΗΤ), 55/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΨ3ΩΗΜ-ΘΣΒ), 97/2021 (ΑΔΑ: 629ΝΩΗΜ-8ΘΨ), 41/2022 (ΑΔΑ: ΡΩΛΓΩΗΜ-ΟΔΩ) & 70/2022 (ΑΔΑ:
9ΞΒ0ΩΗΜ-Φ5Δ) Αποφάςεων Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Χερςονιςου, τθσ υπ’ αρικ. 14/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΗΩΗΜ-01) απόφαςθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ και τθσ υπ’ αρ. ΚΤΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεφχοσ Β’) «Κακοριςμόσ όρων,
προχποκζςεων, τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ,
όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ, υδάτινου ςτοιχείου κάλαςςασ, λιμνοκάλαςςασ, μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 75 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65/Α’/28-03-2022) τισ οποίεσ
αποδζχομαι ρθτά και ανεπιφφλακτα.
β) ζχω πλιρθ γνϊςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του χϊρου αιγιαλοφ και παραλίασ, τθν οποία αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και
γ) παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ μου, ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για αναβολι ι
ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ.
δ) γνωρίηω ότι θ παραχϊρθςθ χριςθσ με τθν παροφςα διαδικαςία δεν υποκακιςτά τθν άδεια λειτουργίασ/βεβαίωςθ Θαλαςςίων Μζςων
Αναψυχισ θ οποία δίδεται από τθν αρμόδια Λιμενικι αρχι (για καλάςςια ςπορ).
ε) αναγνωρίηω ότι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρξει ςφμφωνθ γνϊμθ για λόγουσ προςταςίασ αρχαιοτιτων, από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ
Τπθρεςίεσ, για τθ δθμοπρατοφμενθ κζςθ, δφναται να ακυρωκεί θ παραχϊρθςθ τθσ κζςθσ αυτισ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ
δθμοπράτθςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, και παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα προςβολισ τθσ διαδικαςίασ και δικαιϊματοσ αποηθμίωςθσ ςε
βάροσ του Δθμοςίου ι/και του Διμου Χερςονιςου, λόγω τθσ ακφρωςθσ τθσ παραχϊρθςθσ.
(4)
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ
8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ
ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

