
  
  

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ∆.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

 

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) 

 

Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα :   

 

∆ιακριτικός τίτλος (εφ’ όσον υπάρχει): 

 

∆ιεύθυνση :  

 

Α.∆.Τ.: 

 

Τηλέφωνο (Σταθερό) : 

 

Τηλέφωνο (Κινητό) : 

 

Fax : 

 

E-mail : 

 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου : 

 

Αρµόδια ∆.Ο.Υ. : 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021  

(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016) 

 

   

 

                (Τόπος, ηµεροµηνία) 

 

ΠΡΟΣ 
Τον ∆ήµο Εορδαίας 

 
 

Παρακαλώ όπως µε εγγράψετε στον κατάλογο 

µελετητών ∆ηµοσίων Έργων της παρ. 5 του 

άρθρου 118 του Ν.4412/2016  για την κατηγορία 

µελετών : 

α) .................................................................... 

β) .................................................................... 

γ) ..................................................................... 

δ) .................................................................... 

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

στ) ................................................................... 

ζ) ................................................................... 

η) ................................................................... 

θ) ................................................................... 

ι) ................................................................... 

ια) ................................................................... 

 

 
 
Στην παρούσα επισυνάπτω αντίγραφο 

µελετητικού πτυχίου και υπεύθυνη δήλωση. 

 

 

O ΑΙΤΩΝ 
 
 
 
 

(σφραγίδα / υπογραφή) 



 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (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): ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
τα στοιχεία στην αίτησή µου προς τον ∆ήµο Εορδαίας για να συµµετάσχω στον ετήσιο κατάλογο υποψήφιων για το έτος 

2021 στην/στις κατηγορία/ες µελετών ......................................................................................................................................  

όπως αυτή/ές αναφέρεται/ονται στην πρόσκληση, είναι αληθή.  
 

Ηµεροµηνία:           /      /2021 
 

                                                                                                                                                                  Ο   ∆ηλών 
 
 
 

                              
                                                                      (Σφραγίδα - 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. 

(4)  Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα 


