ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ

για εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες και προμηθευτών της
Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας με
την ένδειξη «Κατάλογος προμηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσιών»
(ενδεικτικό κείμενο)
Από:
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)
Προς :
Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων
Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο
παρεχόντων υπηρεσίες και προμηθευτών της Ανώνυμης Εταιρεία Αναπτυξιακών
Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας για τους παρακάτω τομείς και πεδία
ενδιαφέροντος:
1.
2.
…………
Επισυνάπτονται :
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
2. Στοιχεία σχετικά με το προφίλ εταιρείας, κατάλογο προσφερόμενων υπηρεσιών /
προϊόντων και πελατολόγιο
3. Βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού
προσώπου)

Ημερομηνία…..
(Νόμιμος εκπρόσωπος, υπογραφή)

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 – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά,
δηλώνω ότι:
1.
Τα στοιχεία που δίδονται στο αναλυτικό βιογραφικό μου, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην υποβαλλόμενη αίτηση, είναι
ακριβή και αληθή.
2.
Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτησή μου, θα ενημερώσω εγγράφως την Ανώνυμη Εταιρεία
Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας.
3.
Σε περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής
Βιομηχανίας θα υποβάλω, εφόσον μου ζητηθούν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των ασφαλιστικών
& φορολογικών μου υποχρεώσεων κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.(4)

Ημερομηνία: ………………
Ο/Η
Δηλών/ούσα

(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.

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 – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………. τόσο για εμένα όσο και για την εταιρεία που
εκπροσωπώ δηλώνω ότι:
1. Δεν υπάρχει σε βάρος μας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
2.

Δεν υπάρχει σε βάρος μας καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή μας, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

3.

Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού, και δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση

4.

Δεν έχει κινηθεί σε βάρος της εταιρείας διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία

5.

Η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις από το νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές και φορολογικές της υποχρεώσεις.

6.

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις εφόσον ζητηθούν,
στην Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

7.

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου και επισυνάπτονται σε αυτή είναι απολύτως ακριβή και αληθή.

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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

