ΠΡΟΣ :
ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ
Τεχνική Υπηρεσία

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86)

ΘΕΜΑ : Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον Κατάλογο Εργοληπτών, της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016, για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας
ηλεκτρονικής κλήρωσης), δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων, εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,
χωρίς Φ.Π.Α., είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (παρ. 1 του ως άνω άρθρου).
Αριθμός Μητρώου Τ.Ε.Ε. /
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Αριθμός Μ.Ε.Ε.Π. ή εγγραφής σε
Νομαρχιακά Μητρώα
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Ειδικότητα
Χρόνος κτήσεως πτυχίου
Τάξη Πτυχίου
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός & Αριθμός
Τ.Κ. / Πόλη
Τηλέφωνα επικοινωνίας

Κινητό
Σταθερό

Διεύθυνση E-mail
Δεκτοί γίνονται και οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εργοδηγοί, Πτυχιούχοι Μέσων Τεχνικών
Σχολών, Αδειούχοι επιχειρηματίες, Εμπειροτέχνες, Υπομηχανικοί, Πτυχιούχοι Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Τ.Ε.Ι., προσκομίζοντας την
αντίστοιχη βεβαίωση, αναλόγως του ύψους του επιτρεπτού ανωτάτου ορίου προϋπολογισμού έργων που δύνανται να εκτελέσουν
καθώς και της εμπειρίας (σε έτη) της επιχείρησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
(Παρακαλούμε σημειώστε με Χ την κατηγορία/ες που δύναστε να κατασκευάσετε και
ενδιαφέρεστε βάσει του πτυχίου σας)

1. Ο δοπ οιΐ α
2. Ο ι κοδο μι κά
3. Υδ ραυλι κά
4. Ηλ ε κτρομ ηχ ανο λο γι κά
5. Πρ ασί νο υ
Στην παρούσα, επισυνάπτεται αντίγραφο του εν ισχύ εργοληπτικού πτυχίου μου.
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: «Τα στοιχεία που δηλώνω στην παραπάνω αίτηση, είναι
αληθή».
Τόπος, Ημερομηνία …/…/2018
Ο/Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή –Σφραγίδα)
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