
 

 

  
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): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 

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: 

α) συμμετέχω στο 6ο Εργασιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης  Δήμου Καβάλας 2022 - 2023 που 
διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»  με ατομική μου ευθύνη 
αναφορικά με την κατάσταση της υγείας μου, έχοντας υποστεί τον κατάλληλο ιατρικό έλεγχο. Ως εκ 
τούτου  ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια Αρχή για το οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας μου 
παρουσιασθεί κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος. 
β) επιτρέπω στη Διοργανώτρια Αρχή να αποθηκεύει και να δημοσιεύει βίντεο, φωτογραφίες, 
συνεντεύξεις, δημοσιεύματα από τις εκδηλώσεις και τους αγώνες στους οποίους συμμετέχω εγώ ή η 
ομάδα μου.  
γ) η Διοργανώτρια Αρχή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για χαμένα αντικείμενα/ κλοπές στους χώρους που 
διεξάγονται οι αγώνες.  
δ) σε περίπτωση που προκαλέσω φθορές / ζημίες στο χώρο που διεξάγονται οι αγώνες ή στον 
εξοπλισμό, θα επωμιστώ το κόστος για την αποκατάστασή τους.  
ε) αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό του Πρωταθλήματος και τις αποφάσεις της Διοργανώτριας 
Αρχής. 

 
Ημερομηνία:     /   /2022 

 
Ο Δηλών 

 
 
 

(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. 
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