ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή την 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. Τηλεομοιότυπου (FAX):

Τηλέφωνο :
Οδός :

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Δ/νση Ηλεκτρ.Ταχυδρομείου (e-mail):

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 σύμφωνα με το αρ. 120 παρ. 6. β΄ του Ν.3852/2010, ως έχει
αντικατασταθεί και ισχύει σύμφωνα με το αρ. 51 του Ν.4555/2018 ότι:
Α) Αποδέχομαι την υποψηφιότητα μου, για το αξίωμα του Περιφερειακού Συμβούλου, στις Περιφερειακές εκλογές
στις 26 Μαίου 2019, με τον συνδυασμό «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2019» και με επικεφαλής υποψήφιο
Περιφερειάρχη τον Ιωάννη Μπουντρούκα του Παναγιώτη. Η υποψηφιότητά μου τίθεται για το Περιφερειακό
συμβούλιο Πελοποννήσου και την εκλογική Περιφέρεια ………………………. …………………..
Β) Δεν έχω στερηθεί κανένα πολιτικό μου δικαίωμα / έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των πολιτικών μου
δικαιωμάτων / θα έχει λήξει η πρόσκαιρη αποστέρηση των πολιτικών μου δικαιωμάτων την ημέρα της εκλογής / και
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 117 του νόμου
3852/2010.

Ημερομηνία : …………….. 2019
Ο δηλών / Η δηλούσα

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η 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 εαυτό 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.

