
  

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): Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.   Ο ΙΚΑΡΟΣ  Συν. Π.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:                                        ΑΦΜ:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:                                                                                                            Α.Μ.Σ.: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
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: 

1. Είμαι  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ και                            ή                       μέλος του ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. 

2. Έχω πλήρη και σαφή γνώση του εκπονηθέντος  κανονισμού διαχείρισης και συνεκμετάλλευσης του παραλιακού 

αγροτεμαχίου από το ΔΣ του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν Π.Ε. με την απόφαση 597/31-1-2020 του ΔΣ του ΟΣΜΟΣΑ 
Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και του καταστατικού του, καθώς και του ΝΔ 505/70, του ΠΔ 33/87 και του από 18/2/97 ΠΔ, 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και των εξ αυτών πηγαζουσών υποχρεώσεων και περιορισμών.  

3.  Γνωρίζω ότι οφείλω να συμμορφούμαι προς τις εκάστοτε αποφάσεις της ΓΣ των οικοπεδούχων Αετού 
Καρύστου και του Διαχειριστή της συνιδιοκτησίας των οικοπεδούχων, εφόσον δι΄ αυτών δεν θίγεται η ιδιοκτησία 
μου επί του οικοπέδου και επί του ποσοστού μου στο παραλιακό αγροτεμάχιο μετά των εγκαταστάσεών του και 
των υποδομών όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις. 

4. Δεν οφείλω εισφορά και θα καταβάλλω κάθε νέα εισφορά που θα αποφασισθεί από την ΓΣ των συνιδιοκτητών -

οικοπεδούχων Αετού Καρύστου του συνεταιρισμού και θα είναι  είναι σύμφωνη με το κανονισμό της 
παραγράφου 2 ανωτέρω. 

5. Συμφωνώ στην αξιοποίηση – ενοικίαση του παραλιακού γεωτεμαχίου μετά των εγκαταστάσεων με μέριμνα του 

Συνεταιρισμού, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων συντήρησης του οικισμού και την κατασκευή έργων υποδομής 
στο χώρο του αγροτεμαχίου ή του οικισμού, χωρίς να μου απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων, ή η 
απολαβή με ευνοϊκή μεταχείριση (έκπτωση υπηρεσιών που θα προσφέρει ο ενοικιαστής του γεωτεμαχίου) .  

6. Συμφωνώ με την ανάθεση των ανωτέρω στον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ και την τήρηση ειδικού λογαριασμού 
από τον οποίο θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά τα έργα στον οικισμό Αετού Καρύστου και στο παραλιακό και θα 
μου γνωστοποιείται & αιτιολογείται σε ετήσια βάση η κίνηση του λογαριασμού αυτού του οποίου το εκάστοτε 
κεφάλαιο θα αποτελεί το αποθεματικό του κτήματος μετά των εγκαταστάσεων αυτού και θα προορίζεται 
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό  ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & 
ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ . 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
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.  

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΩΓΟ 



  

(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. 


