
 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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)

: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

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: 

 
Αιτούμαι να γίνω μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΧΙΟΝ» και προκειμένου να 
γίνω μέλος της: 

1. Ανάγνωσα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ  
2. Επιθυμώ να εντάξω προς Εικονικό Συμψηφισμό την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με αριθμό 

………………………………………….…….που έχω στη κατοχή μου. 
3. Δεν τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση και συγκεντρώνω τις λοιπές προϋποθέσεις του καταστατικού   
4. Δεν αποτελώ μέλος άλλου ομοειδούς συνεταιρισμού με έδρα τη Χάλκη και ότι αν είχα υπάρξει μέλος 

τέτοιου συνεταιρισμού, ότι έχω εξέλθει από αυτόν και έχω εκπληρώσει όλες μου τις υποχρεώσεις και δεν 
διαγράφτηκα από αυτόν. 

5. Βεβαιώνεται η εξόφληση όλων των εκδοθέντων λογαριασμών κατανάλωσης για την παροχή μου. 

6. Βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι αληθή. 

 
(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.  

Download from Diorismos.gr 
Ο  Δηλών/. 

 
 

 
Ημερομηνία…………………. 


