ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ "MedLS"
Ο υπογράφων_____________________________, γεννηµένος _________________,
στίς _____________________________, µε την ιδιότητα του
□ κάτοχος
□ νόµιµος εκπρόσωπος
της επιχείρησης _______________________________________, καταστατική έδρα
__________________________________ οδός _______________________, και
κεντρικά γραφεία ____________________________ επί της οδού
__________________________, φορολογικός κώδικας _____________________,
Φ.Π.Α.__________________________, εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εταιρειών
_____________ µε αριθµό_________________, κωδικός Ateco
__________________,
Έχοντας διαβάσει το εγχειρίδιο που ετοιµάστηκε από την Tεχνική Eπιτροπή που
ορίζεται από τον Προϊστάµενο του Σχεδιασµού και Ελέγχου µε Αποφαση του ∆ήµου
Λεβεράνο Ν. 455 της 17/06/2013
ΖΗΤΕΙ
να γίνει δεκτός στο κυκλωµα MedLS και την απονοµή του σήµατος κατά τον τρόπο
και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο εν λόγω εγχειρίδιο που ισχυρίζεται
ότι έχει διαβάσει αποδεχoντας και εγκρίνοντας ολόκληρο το περιεχόµενο.

Iδιαίτερα:
a) δηλώνει, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την αυτο-πιστοποιηση στη συνηµµένη
δήλωση που αντικαθιστά την ένορκη δήλωση;
b) δεσµεύεται, εάν οι εν λόγω απαιτήσεις ειναι µειωµένες κατά τη διάρκεια της
περιόδου ισχύος της απόφασης για τη χορήγηση της έγκρισης, να γνωστοποιούν
αµελλητί τον ∆ήµαρχο του Λεβεράνο.
c) δέχεται:
- να υποβάλει τους εργαζόµενους και τη διαχείριση σε συγκεκριµένες
δραστηριότητες κατάρτισης σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τοµείς:
µάρκετινγκ, διαχείριση των επιχειρήσεων, Αγγλικά και τουλάχιστον µία άλλη
γλώσσα εκτός από Iταλικά;
- να συµµετέχει σε προγράµµατα για την προώθηση του εµπορικού σήµατος;
- να εξασφαλίζει την υλοποίηση των ελέγχων από τα αρµόδια όργανα.
d) διαβιβάζει:
□ ότι η έδρα του βρίσκεται σε ένα ιστορικό κτήριο που χρονολογείται από την
περίοδο πριν από το 1920;
□ ότι στο πλαίσιο της καταστατικής ή της επιχειρησιακής έδρας, βρίσκονται ως επί
το πλείστον αυτοφυή φυτά εντός των ζωνών του κήπου στις εγκαταστάσεις παροχής
υπηρεσιών;
□ ότι χρησιµοποιούν έπιπλα και παραδοσιακά φυσικά υλικά;
□ ότι χρησιµοποιούν συσκευές τουλάχιστον 70%, µε ελάχιστη την ενεργειακή κλάση
Α, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/2 /CE
□ ότι υιοθέτησε µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα
Ecolabel και ISO9000.

Λεβεράνο, _______________________

Σφραγίδα και Υπογραφή
____________________________

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.
ΑΡΙΘΜ.445/2000

Ο υπογράφων ____________________, γεννηµένος ___________________, την
___________________, µε την ιδιότητα του κάτοχος / νόµιµος εκπρόσωπος της
___________________________, µε έδρα
οδός

_______________________________,

_____________________________,

φορολογικός

κώδικας

___________________________, Φ.Π.Α. ______________________, µε επίγνωση
της ποινικής ευθύνης που µπορεί να προκύψει σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων,
σύµφωνα µε το αρθρ.76 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπ 'αριθµ. 445 της 28.12.2000,
∆ΗΛΩΝΕΙ
- ότι ο κωδικός Ateco της επιχείρησης είναι ________;
- ότι έχει την επίσηµη έδρα και τα κεντρικά γραφεία του σε µια από τις
επιλέξιµες περιοχές που προβλέπονται από το κύκλωµα MedLS;
- ότι ξεκίνησε την επιχείρησή του όχι λιγότερο από 6 µήνες;
- ότι είναι κάτοχος του Durc του οποίου η ηµεροµηνία δεν πρέπει να έιναι
παραπάνω από τρεις µήνες;
- ότι τηρεί τους ειδικούς κανονισµούς του κλάδου όπως αναφέρονται στον
τοµέα του εγχειριδίου που έχει παρασκευαστεί από την ∆ιορισµένη Τεχνική
Επιτροπή, µε Προσδιορισµό από τον Προϊστάµενο Προγραµµατισµού και
Ελέγχου του ∆ήµου Λεβεράνο Ν. 455 της 17/06/2013;

- ότι δεν έχει υποστεί οριστική καταδικαστική ποινική απόφαση ή ότι δεν έχει
συνεχιζόµενη ποινική διαδικασία κατά την οποία υπάρχει ήδη καταδικαστική
απόφαση δικαστηρίου για εγκλήµατα εκ προθέσεως µε ποινή φυλάκισης µέχρι
τριών ετών ή καταδίκης για εγκλήµατα κατά της δηµόσιας πίστης ή
κληρονοµιάς, ή της ποινής αποκλεισµού από την άσκηση ενός επαγγέλµατος
ή τέχνης, ή της απαγόρευσης από τα εκτελεστικά γραφεία των επιχειρήσεων,
εκτός εάν έχει αποκατασταθεί;
- ότι δεν έχει υποστεί οριστική ποινική απόφαση καταδίκης για εγκλήµατα κατά
της δηµόσιας διοίκησης ή για εγκλήµατα που διαπράχθηκαν κατά την άσκηση
εµπορικών ή βιοµηχανικών δραστηριοτήτων;
- ότι δεν έχει διαπράξει εγκλήµατα, κατά του τοπίου ή του περιβάλλοντος
σύµφωνα µε τις ισχύουσες του τοµέα;
- ότι δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό της προσωπικής ελευθερίας για
ποινικά αδικήµατα , ούτε ότι υπόκειται σε ποινικές διαδικασίες που αφορούν
την ίδια εγκληµατική κατηγορία.

Λεβεράνο, _________________

Υπογραφή
_________________________________

