ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1
για την εγγραφή στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης
Με ατομική μου (μας) ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνουμε ότι:
1.

Τα στοιχεία που παρέχονται στη Αίτηση Προμηθευτή είναι αληθή και ακριβή.

2.

α) Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο καταστατικό της αιτούσας εταιρείας, εκτός όσων αναφέρονται στα
σχετικά ΦΕΚ-Ανακοινώσεις (αριθμός και ημερομηνία) που αναφέρονται ή προσκομίζονται β) Η σύνθεση του
ΔΣ, η συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της Εταιρίας είναι πράγματι
αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό ή στη σχετική ανακοίνωση ΓΕΜΗ, όπως δημοσιεύτηκε.

3.

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση:
Να ενημερώνουμε τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή περιλαμβάνεται στα στοιχεία της Αίτησης
Προμηθευτή καθώς και για τυχόν πώληση ή μεταβίβαση της άδειας Προμήθειας.
Να ενημερώνουμε τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. άμεσα για κάθε τροποποίηση του καταστατικού και της εκπροσώπησης της
εταιρείας ή άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση, καθώς και για κάθε μεταβολή του φυσικού ή νομικού
προσώπου αποστέλλοντας χωρίς καθυστέρηση επικυρωμένα αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων,
ευθυνόμενοι για κάθε ζημιά σας από τυχόν παράλειψή μας.

4. Όλες οι μεταβολές αυτές, όπως και τυχόν ανάκληση των παρεχόμενων από την εταιρεία μας πληρεξουσίων, θα
ισχύουν έναντί σας από την επόμενη της παραλαβής τους ημέρα και θα αποδεικνύονται από το γεγονός αυτό,
χωρίς, διαφορετικά, να είναι δυνατό να αντιταχθούν προς τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.
5. Ουδεμία ευθύνη θα έχετε από οποιαδήποτε συναλλαγή σας με την εταιρία μας, η οποία θα εκπροσωπηθεί από
πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται εξαιτίας μεταγενέστερων εταιρικών μεταβολών που δεν σας
γνωστοποιήθηκαν όπως παραπάνω.
Επίσης με την παρούσα υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτούμε την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε:
Να αποστείλει τους κωδικούς πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα με το ταχυδρομείο



Να χορηγήσει αντίγραφο των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα στον



Ονοματεπώνυμο …….
Αρ.Δελτίου Ταυτότητας…
Ο Νόμιμος (οι) Εκπρόσωπος (οι)
Ονοματεπώνυμο:

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής
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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).
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