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):

Δ.Σ. ΟΣΜOΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ/ΔΟΥ

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

Τηλ:
Οδός:

ΑΡ.

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τ.Κ.

Νομός

Δ/νση (Εmail):
(3

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :
α. Έλαβα γνώση της ανακοίνωσης του ΙΚΑΡΟΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος από επενδυτική εταιρεία η οποία
προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα της περιοχής Αετού για ανέγερση πολυτελών εξοχικών κατοικιών που στη
συνέχεια θα διαθέσει σε ξένους που επιθυμούν να αποκτήσουν περιουσία στην Ελλάδα και άδεια παραμονής
σε αυτή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β. Επιθυμώ να πωλήσω το οικόπεδό μου Νο …… στο Ο.Τ. …………….. του οικισμού του ΙΚΑΡΟΥ στον Αετό
Καρύστου στην ανωτέρω επενδυτική εταιρεία έναντι ποσού μεγαλύτερου της αγοραστικής και της
αντικειμενικής του αξίας και τα χρήματα να κατατεθούν στον αρ. Λογαριασμού GR……………………………………………
……………………………….. της τραπέζης ……………………………… στο όνομα ……………………………………………………………………
γ. Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν,
την δόμηση, ή την κάλυψη, του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
δ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ τον ΙΚΑΡΟ Συν Π.Ε. να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες μεταβίβασης του
οικοπέδου μου μαζί με το ποσοστό του 1/850 από το παραλιακό κτήμα που μου ανήκουν σε ποσοστό……………. .
ε. Επισυνάπτω αντίγραφα οριστικών συμβολαίων και πιστοποιητικού μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο
Καρύστου, Αντίγραφο ΑΔΤ, φορολογική ενημερότητα και πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. του αρ.54Α ν.4174/2013.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ημερομηνία: ….-04-2016
Ο – Η Δηλ.

(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.
(5) Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παραλάβετε το οικόπεδο, γράψτε «ΔΕΝ» και συμπληρώστε «επιθυμώ την επιστροφή του ποσού.

