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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακπίβεια ηων ζηοισείων πος ςποβάλλονηαι με αςηή ηη δήλωζη μποπεί να ελεγσθεί με βάζη ηο απσείο άλλων ςπηπεζιών (άπθπο 8
παπ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

Δημοηικό Λιμενικό Σαμείο Αγίος Νικολάος

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

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

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

1. έσω λάβει γνώζη ηων οπών ηηρ διακήπςξηρ και ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ με απιθμό
66/2018 μελέηηρ με ηίηλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΙΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΥΗ ΣΗ
ΛΙΜΝΗ ΠΡΟ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ» και ηα ππορ ππομήθεια είδη
ζςμμοπθώνονηαι με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ πποαναθεπόμενηρ μελέηηρ.
2. αναλαμβάνω ηην ςποσπέωζη να παπάζσω ζηο Δημοηικό Λιμενικό Σαμείο Αγίος Νικολάος
πλήπειρ θακέλοςρ μελεηών ή ζςμπλήπωζη, όπος σπειαζηεί, ηων μελεηών ηηρ Τπηπεζίαρ
(ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ, ΜΕΛΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
κλπ), ςπογεγπαμμένων από ηοςρ καηά νόμον μελεηηηέρ Μησανικούρ, ζηην πεπίπηωζη πος
απαιηηθεί η έκδοζη Οικοδομικήρ Άδειαρ.
(4)
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.

(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.

