
  

 
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): ΔΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΡΟΥ  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 ή Δεν είμαι  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ οικοπέδου στον οικισμό  Αετού Καρύστου/Ακρωτήρι.(διαγράφεται ότι δεν ισχύει) 

2. Έλαβα γνώση του καταστατικού αποκλειστικού σκοπού του νεοσύστατου συνεταιρισμού, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΚΑΡΟΥ Συν. 
Π.Ε. και του περιεχομένου των ν. 4513/2018 και ν.1667/1986. 

3. Συμφωνώ με το καταστατικό και επιθυμώ  να γίνω μέλος του συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΡΟΥ Συν Π.Ε. υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

4. Συμφωνώ με την ανάθεση κατασκευής του Ενεργειακού πάρκου στην ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ. με κεφάλαια 
που θα συσσωρευθούν από τις αρχικές εισφορές και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο  των μελών και με δανεισμό 
(αν απαιτηθεί) με μέριμνα του συνεταιρισμού για την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών ΑΠΕ. 

5. Συμφωνώ με την αποπληρωμή του δανείου από τα έσοδα της ενεργειακής κοινότητας κατά προτεραιότητα και 
την κατάθεση των υπολοίπων κερδών κατ΄ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής μου σε προσωπικό μου 
λογαριασμό σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο καταστατικό.  

6. Με την παρούσα Υ.Δ.  ΔΕΝ  επισυνάπτω αντίγραφο του Ε-9 ή πιστοποιητικό Οικ. Κατάστασης που βεβαιώνει 
ότι είμαι δημότης της περιφέρειας Στ. Ελλάδας .(διαγράφεται ότι δεν ισχύει) 

 
 
 
 

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.  
(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. 


