ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ

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:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

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

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,



Είμαι κάτοχος Άδειας Συλλογής Μεταφοράς Στερεών μη Επικινδύνων Αποβλήτων που περιέχει κωδικούς της κατηγορίας 17
-Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με αριθμό Αδείας……………………



Είμαι συμβεβλημένος/θα συμβληθώ (διαγράφεται αναλόγως) με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ στην
Περιφερειακή Ενότητα του Έργου.



Τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην πλησιέστερη, συμβεβλημένη με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Μονάδα Ανάκτησης, που θα μου υποδείξει το ΣΣΕΔ
ΑΕΚΚ.



Ο Εντολέας προς τον οποίο απευθύνεται η παρούσα ΥΔ, νομιμοποιείται να μην μου αποδώσει την συμφωνημένη αμοιβή, εάν
δεν του προσκομίσω Βεβαίωση Οριστικής Παραλαβής ΑΕΚΚ, την οποία εκδίδει το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ και η οποία πιστοποιεί την, κατά
βάρος και σύσταση, παράδοση των ΑΕΚΚ σε συμβεβλημένη Μονάδα Ανάκτησης.



Το Τέλος Εισόδου (ευρώ/τόνο) των ΑΕΚΚ στην Μονάδα Ανάκτησης, βαρύνει τον Εντολέα μου, ορίζεται από το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τιμές από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και είναι απολύτως διακριτό στην προσφορά που
έχω εκδώσει.

Ημερομηνία:

…/…/ 2016
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή με γνήσιο από ΚΕΠ ή Α/Τ)
(1) Αναγράφεται το όνομα του κατόχου των αποβλήτων προς τον οποίο απευθύνεται η δήλωση.
(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.

