ΑΙΤΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019
(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Επωνσμία Οικονομικού Φορέα :

ΠΡΟ
Σον Δήμο Εορδαίας

Διακριηικός ηίηλος (εθ’ όζον σπάρτει):

Παξαθαιώ όπσο κε εγγξάςεηε ζηνλ θαηάινγν
Διεύθσνζη :

κειεηεηώλ Δεκνζίσλ Έξγσλ ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ θαηεγνξία

Α.Δ.Τ.:

κειεηώλ :
α) ....................................................................

Τηλέθωνο (Σηαθερό) :
Τηλέθωνο (Κινηηό) :

β) ....................................................................
γ) .....................................................................
δ) ....................................................................
ε) .....................................................................

Fax :

ζη) ...................................................................
δ) ...................................................................

E-mail :

ε) ...................................................................

Αριθμός Φορολογικού Μηηρώοσ :

ζ) ...................................................................
η) ...................................................................

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. :

ΘΕΜΑ: Αίηηζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος

ηα) ...................................................................

ηελ παξνύζα επηζπλάπησ αληίγξαθν
κειεηεηηθνύ πηυχίου θαη υπεύθυνη δήλωζη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

O ΑΙΣΩΝ

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

(σφραγίδα / υπογραφή)
(Τόπος, ημερομηνία)

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
1599/1986, δειώλσ ππεύζπλα όηη:
ηα ζηνηρεία ζηελ αίηεζή κνπ πξνο ηνλ Δήκν Ενξδαίαο γηα λα ζπκκεηάζρσ ζηνλ εηήζην θαηάινγν ππνςήθησλ γηα ην έηνο
2019 ζηελ/ζηηο θαηεγνξία/εο κειεηώλ ......................................................................................................................................
όπσο απηή/έο αλαθέξεηαη/νληαη ζηελ πξόζθιεζε, είλαη αιεζή.
Ηκεξνκελία:

/

/2019

Ο Δειώλ

(θξαγίδα - Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη
10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα

