ΠΡΟΣ :
ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ
Τεχνική Υπηρεσία

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

ΘΕΜΑ : Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον κατάλογο Μελετητών και Παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 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
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, 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 Μελετητικού πτυχίου
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
Κινητό
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διεύθυνση E-mail

Σταθερό

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

1. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
2. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
3. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,

αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου
4. Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών
τεχνικών έργων

5. Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες
6. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής,
αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
7. Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων,
αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων

8. Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, ήπιων μορφών ενέργειας
9. Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές,
κτηματολογικές και τοπογραφικές

10. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
11. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρων και Έργων Πρασίνου
12. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 256/1998)
Στην παρούσα, επισυνάπτεται αντίγραφο του εν ισχύ μελετητικού 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)

