ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Περιγραφή αιτήματος :

ΠΡΟΣ:

«Εγγραφή πιστοποιημένου / ταυτοποιημένου χρήστη για τη χρήση
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών - συναλλαγών της διαδικτυακής πύλης
(portal) του Δήμου ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

……………….

……/…../20..……

(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

ΔΗΜΟ ǹȜİȟʌȠȜȘȢ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία Γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Φύλο:

Επάγγελμα:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (e- mail):

/

Αρ, Δημοτολογίου(2):

Δημοτικό Διαμέρισμα(3):

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθμός:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

2ο Τηλέφωνο:

Κινητό Τηλέφωνο(4):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Όνομα Χρήστη (username) (5):

1.

2.

3.

Επιθυμώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά δελτία τύπου (σημειώστε με X):
Επιθυμώ να εγγραφώ στο forum (σημειώστε με X):

portal : www.DOH[SROLV.gr email: LQIR@DOH[SROLV.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
(συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση εγγραφή χρήστη ως νομικό πρόσωπο)
Επωνυμία:
Δραστηριότητα:
Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τίτλος Δικαιολογητικού

επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα κελιά για κάθε
απαιτούμενο δικαιολογητικό
Κατατέθηκε με
Να αναζητηθεί
Δεν
την Αίτηση
Υπηρεσιακά(6)
Απαιτείται

1. Επίδειξη & Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (φυσικού προσώπου
ή εκπροσώπου νομικού προσώπου)
2. Παράρτημα όρων εγγραφής φυσικού / νομικού προσώπου
3. ΦΕΚ ίδρυσης νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων για ΑΕ, ΕΠΕ(*)
4. Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού νομικού
προσώπου και των τροποποιήσεων για ΟΕ, ΕΕ (*)
5. Πιστοποιητικό περί τελευταίας τροποποίησης ΦΕΚ / Καταστατικού (*)
6. Εξουσιοδότηση εγγραφής και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του portal
(*)
7. Ειδικό πληρεξούσιο (**)
Παρατηρήσεις:

(*) Τα δικαιολογητικά 3, 4, 5 & 6 υποβάλλονται μόνο στην περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου και από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν :

τα στοιχεία και η νομική μορφή του νομικού προσώπου

τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου (φυσικό πρόσωπο) που δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο
(διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος, μέλος Δ.Σ., κ.λ.π.)



η ρητή εξουσιοδότηση του διοικούντος οργάνου (Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχων, κ.λ.π.) προς τον νόμιμο εκπρόσωπό
τους περί εγγραφής και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του portal του Δήμου ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ
(**) Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεσμεύουν από κοινού (και όχι ξεχωριστά) με την υπογραφή τους περισσότερα του
ενός φυσικά πρόσωπα τότε η παρούσα αίτηση υποβάλλεται από έναν εξ αυτόν συνοδευόμενη από ειδικό πληρεξούσιο για την
εγγραφή και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του portal του Δήμου $ȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (7) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
α) έλαβα πλήρη γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του Παραρτήματος (σύμβαση) εγγραφής φυσικού – νομικού
προσώπου τους οποίους και υπογράφω,
β) είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τρόπο παραλαβής, φύλαξη, προστασία και την μυστικότητα των προσωπικών κωδικών
πρόσβασης του λογαριασμού μου τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (όσο αναφορά το τερματικό και το λογισμικό
που χρησιμοποιώ σε αυτό) και σε περίπτωση απώλειας ή υποψία υποκλοπής θα ειδοποιήσω το αρμόδιο τμήμα σύμφωνα με
τους όρους του Παραρτήματος (σύμβαση) εγγραφής φυσικού – νομικού προσώπου.
γ) γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων, ηλεκτρονικές
πληρωμές, διαχείριση στοιχείων προσωπικού λογαριασμού, κ.λ.π.) που παρέχονται ή θα παρέχονται στο μέλλον από το portal
του Δήμου ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ και πραγματοποιώ - υποβάλλω με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του λογα
ριασμού μου έχουν θέση και νομική ισχύ κανονικού αιτήματος – υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8, Ν.1599/1986 και
δηλώνουν την οικιοθελή και αμετάκλητη βούληση μου τόσο ως προς τα στοιχεία τα οποία περιέχουν όσο και ως προς τις
διοικητικές πράξεις και ενέργειες που απορρέουν από αυτές.
δ) έλαβα πλήρη γνώση των διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των λογαριασμών χρηστών και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του portal του ΔήμουǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ και παρέχω στο Δήμο ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ, την ρητή
συγκατάθεση μου ώστε, 1) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν (προσωπικά δεδομένα εγγραφής
συμπεριλαμβανομένου των συμπληρωματικών δεδομένων ανά υποβαλλόμενο ηλεκτρονικά αίτημα - υπηρεσία)
θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες και μόνο υπηρεσίες και υπαλλήλους του Δήμου και μόνο για την
διεκπεραίωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων υπηρεσιών - αιτημάτων μου, 2) το σύνολο των δεδομένων (ιστορικό)
προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, τα προσωπικά δεδομένα εγγραφής και οι υποβαλλόμενες ηλεκτρονικά
αιτήσεις - υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που περιέχονται σε αυτές, θα τηρούνται στη βάση δεδομένων
του portal του Δήμου με ταυτόχρονο δικαίωμα ελεγχόμενης πρόσβασης μέσω των κωδικών μου μέχρι και την
(μετά από αίτηση μου) ανάκληση – διαγραφή του προσωπικού μου λογαριασμού στο portal του Δήμου.
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(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης οκταψήφιος αριθμός, η ημερομηνία γέννησης, π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1972
γράφεται αριθμητικά : 07/02/1972.
(2) Ο Αριθμός Δημοτολογίου θα πρέπει να καταχωρείται με τη μορφή «Αριθμός Μερίδας / Αριθμός Μέλους».
(3) Αφορά μόνο σε κατοίκους του Δήμου $ȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ.
(4) Με την καταχώριση του κινητού σας, θα μπορείτε να ενημερώνεστε με SMS για την πορεία του αιτήματος που υποβάλλατε.
(5) (α) Αν ανοίγετε λογαριασμό χρήστη στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Καλαμάτας (portal) για πρώτη φορά, παρακαλώ εισάγετε κατά σειρά
προτεραιότητας τις προτιμήσεις σας για το Όνομα χρήστη που θα σας αποδοθεί, (β) αν έχετε ήδη εγγραφεί στο portal και θέλετε να
πιστοποιηθείτε / ταυτοποιηθείτε για να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, παρακαλώ εισάγετε στο πεδίο 1 το Όνομα χρήστη που έχετε
ήδη. Το Όνομα χρήστη πρέπει να αποτελείται από συνδυασμό των χαρακτήρων [a-z], [0-9], -, _.
(6) Εξουσιοδοτώ το Δήμο ǹȜİȟĮȞįȡȠȣʌȠȜȘȢ(άρθρο 31, Ν.3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών, κ.λ.π.) για την διεκπεραίωση της υπόθεσης μου.
(7) «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».

Τα πεδία στα χρωματιστά πλαίσια πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

Ημερομηνία: .........../......../20.........
Ο/Η Δηλ.........

(Υπογραφή)
(Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)
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